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یمالسا بالقنا  ناگبخن و 

باتک تاصخشم 

 - 1346 نیسحدمحمدیس ، يدنره ، ینیسح  هسانشرس : 
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هچابید

هچابید

موس ناهج  ياه  بالقنا  یناهج ، ياهگنج  نوچ  ییاهدادیور  .دوب  یتیگ  هنهپ  رد  راذگریثأت  راگدنام و  یثداوح  هنحص  ریخا ، نورق 
زا یـشخب  کنیا  هک  تساه  نایرج  نیا  زا  يا  هنومن  یبطق ، ود  ماظن  یـشاپورف  شیادـیپ و  اـه ، تلود  اـه و  تیمکاـح  ینوگرگد  و 

.دنور یم  رامش  هب  خیرات 

رد یپ  هک  یلحارم  دنا  هدیقع  نیا  رب  ناسانـش  هعماج  .تسا  عماوج  ییایوپ  تارییغت و  رگـشیامن  یعامتجا و  تالوحت  هصرع  خیرات ،
، دننک یم  افیا  هعماج  ره  فلتخم  رصانع  هک  یـشقن  نایم ، نیا  رد  .دنراد  یلماکت  يدنور  دنراذگ ، یم  رـس  تشپ  يرـشب  عماوج  یپ 
ار عامتجا  خیرات و  هصرع  نارو  هشیدنا  دنرثؤم ، لک  رد  دـح  هچ  ات  هنوگچ و  ازجا  هک  انعم  نیا  هب  یبای  تسد  .دراد  يرتشیب  تیمها 
رد ِتردق  هجیتن  رد  هک  دندوب  عماوج  یعامتجا  يرکف و  ناربهر  زا  يا  هقبط  ناگبخن ، .تخاس  نومنهر  ییارگ  هبخن  هیرظن  يوس  هب 

داجیا اب  دنتـسناوت ، یم  دوخ  ياه  میمـصت  اه و  هدیا  نتخاس  یلمع  اب  ای  يراذگریثأت و  ییاناوت  زا  يدـنم  هرهب  لیلد  هب  ای  ناشرایتخا 
هژیوب یقالخا و  یملع ، یگنهرف ، یـسایس ، نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  یخیرات و  عطقم  نآ  رد  تاساسحا ، هب  ندیـشخب  جوا  ناجیه و 

زاین هب  هجوت  نودب  هک  دنا  هدوب  مه  یناگبخن  نایم ، نیارد  .تسا  یهیدب  .دنریگ  هدهع  رب  رثؤم  یشقن  ینید ،
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دـنا و هدـناشک  یـشاپورف  طوقـس و  یبیـشارس  هب  ییارگ ، هفارخ  زا  زیهرپ  حالـصا و  هناهب  هب  ار  نانآ  مدرم ، موسر  بادآ و  عماوج و 
ياقترا تهج  رد  يا  هعماج  ره  رد  هاوخریخ  یمدرم و  یناگدبز  هک  نانچمه  .دنا  هداد  حیجرت  اه ، تیعقاو  رب  ار  ناگناگیب  دنیاشوخ 

.دمآ لمع  هصرع  هب  يرظن  هلحرم  زا  تفای و  يرتشیب  ياه  هنومن  رصاعم ، خیرات  رد  انعم  نیا  .دندیشوک  یم  هعماج  حطس 

ییایفارغج ریگارف ، یجوم  نانوچ  يرجه ، نرق  نیمهدزناپ  هناتـسآ  رد  يدالیم و  متـسیب  نرق  رخاوا  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  عوقو 
یسایس بالقنا  کی  ماجنا  رد  نانآ  هنارگ  تیاده  شقن  یبهذم و  ناربهر  ریثأت  ناهج ، ناناملسم  وس ، کی  زا  .دیدرونرد  ار  یسایس 

بهذـم و يراذـگرثا  نازیم  هنماد و  یگدرتـسگ  هب  هتـشذگ  زا  شیب  هطلـس ، ماـظن  نارادمدرـس  رگید ، يوـس  زا  دـندوب و  دـهاش  ار 
.دندرب یپ  یبهذم  ياهرواب 

تکرح هب  ینید  هعماج  کی  ناـشورخ  جاوما  نآ ، جوا  هطقن  رد  هک  دـندوب  یثداوح  هلـسلس  رگ  هراـظن  یمالـسا ، بـالقنا  رد  ناـنآ 
ياهرواب گنهرف و  نتخاس  یشالتم  هک  دیسر  دوخ  راک  ماجرف  هب  یتموکح  یعیـش ، ناگدبز  یبهذم و  ناگبخن  يربهر  اب  دمآرد و 

.دوب هتفرگ  هناشن  ار  ینید 

بوچراهچ رد  اه  نامزاس  اهداهن و  زین  ناگدنسیون و  نادنمشیدنا و  ات  هدروآ  مهارف  بسانم  يا  هنامز  بالقنا ، زا  سپ  ههد  نیموس 
یسررب دوخ  رظنم  زا  ار  یمالـسا  تضهن  نیا  یگنوگچ  ییارچ و  دنزادرپب و  هلئـسم  نیا  هب  رت  هتـسیاش  رت و  قیقد  شیوخ  تیلوئـسم 

.دننک
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راذـگریثأت شقن  تیروحم  اب  يرثا  راـب  نیا  شیوخ ، یـساسا  فادـها  نتـشاد  رظنرد  اـب  امیـسوادص ، یمالـسا  ياـه  شهوژپ  زکرم 
هبخن هبخن و  موهفم  یسررب  نمض  هک  تسا  هدوب  نآ  رب  راتـشون ، نیا  رد  هدنـسیون  .تسا  هدروآ  مهارف  یمالـسا  بالقنا  رد  ناگبخن 

يواکودنک اب  اما  صاخ ، هیواز  کی  زا  هچرگا  ار  ریگارف  تکرح  نیا  دنک و  یفاکـشوم  ار  بالقنا  هرابرد  رگید  یهاگدید  ییارگ ،
.دنک یسررب  نآ  ياه  قادصم  بالقنا و  کیروئت  ینابم  یلک  لوصا  رد  نیسحت ، روخارف 

یس هناتسآ  رد  هک  تسا  دیما  يدنره  ینیسح  نیـسحدمحمدیس  ياقآ  بانج  دنمجرا ، رگـشهوژپ  هناققحم  ياه  شالت  زا  ساپـس  اب 
.دنرب هرهب  یکین  هب  رثا  نیا  زا  امیسوادص  نازاس  همانرب  نازیر و  همانرب  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  لاس  نیما 

قیفوتلا یلو  ّهنا 

یسانش هعماج  هورگ 

ياه شهوژپ  لک  هرادا 

امیسوادص یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

ندرک هنیداهن  تیبثت و  هب  یمالـسا ، گنهرف  تیمکاح  اـب  هک  تسا  نآ  رب  ناـنچمه  شیوخ ، رمع  ههد  نیموس  رد  یمالـسا  بـالقنا 
زا یهلا ، لدع  تموکح  ییاپرب  یمالسا و  ناگدبز  ناگبخن و  هلیـسو  هب  هعماج  تیاده  هکارچ  دبای ؛ تسد  ینید  يالاو  ياه  شزرا 

ار اه  فده  نآ  هب  یبای  تسد  یمالسا ، هعماج  ناگدیزگرب  هک  دوب  یفده  تفر و  یم  رامش  هب  ناریا  تلم  تضهن  رد  ینامرآ  طاقن 
.دنا هداد  رارق  دوخ  ینامرآ  راعش 

، یگتفاین هعـسوت  یقالخا ، داسف  نوچمه  یهاشنهاش ، ماظن  رهاظم  هدـهاشم  اـب  یبهذـم ، ناربهر  ینید و  هعماـج  هک  تسین  يدـیدرت 
اب دننک و  داجیا  هعماج  رد  یلوحت  دنوادخ ، هب  ياکتا  اب  ات  دندش  نآ  رب  تیناحور ، مالسا و  اب  هلباقم  يرامعتسا و  گنهرف  تیمکاح 
وـس کی  زا  نایم ، نیارد  .دـننادرگزاب  مالـسلا _  مهیلع  تیب _  لـها  نآرق و  مالـسا و  ناـماد  هب  ار  یناریا  ناریا و  سفن ، هب  داـمتعا 

زا روشک و  رب  ناگناگیب  بناجا و  هطلـس  یهاشنهاش و  میژر  ياه  تنایخ  ینید ، ینابم  مالـسا و  اب  يولهپ  نادناخ  راکـشآ  تفلاخم 
هجیتن نیا  هب  هاگآ ، ناگبخن  ینید و  ناربهر  ات  دش  ببـس  هعماج ، ناراد  نید  تیلوئـسم  ساسحا  تلم و  یهاوخ  مالـسا  رگید  يوس 

هک دنسرب 
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، مالـسا يارب  تلم  يراکادـف  تضهن ، يربهر  هکناـنچ ، مه  .دومیپ  دـیاب  هک  تسا  يریـسم  اـهنت  ییوج ، قح  تضهن  ینید و  شبنج 
هک مرحم ، هام  رد  يرادازع  سلاجم  ییاپرب  نآرق ، هب  شیارگ  تلم ، ندوب  ناملـسم  تیناحور و  هب  تدارا  راـهظا  مالـسا ، هب  ياـکتا 
هک یمایق  یناگمه ؛ مایق  يارب  يا  هنیمز  تلم و  رد  لوحت  زا  دوب  ییاه  هناشن  تسا ، لطاب  ربارب  رد  قح  ملظ و  لباقم  رد  تلادـع  مایق 

.دیسر يزوریپ  هب  هام 1357  نمهب  رد 

هک یمالسا  بالقنا  هرابرد  هچرگ  .تسا  هدش  یسررب  نانآ  هاگیاج  و  ناگبخن ، هاگدید  زا  یمالسا  تضهن  هلوقم  رضاح ، راتشون  رد 
زا تابوتکم  زا  کی  ره  يرارکت ، ياهراتـشون  زا  ریغ  اما  تسا ، هدش  هتـشون  رایـسب  دشاب ، یم  تردق  ملع و  رـصع  رد  ینید  یبالقنا 

وجو تسج  روخ  رد  بالقنا ، ناهنپ  ياه  هیواز  نانچمه  هکنآ  نمض  .دنا  هدرک  یسررب  ار  نآ  هتسیرگن و  بالقنا  نیا  هب  یهاگدید 
.تسا شاکنک  و 

هب هچرگا  ناگبخن ، شقن  هاگیاج و  هب  هتـسیرگن و  یـسانش  هعماج  دـعب  زا  هک  یخیرات  ظاـحل  زا  هن  دادـیور ، نیا  هب  باـتک ، نیا  رد 
.تسا هدش  هجوت  دودحم ، تروص 

طابترا نوچ  یبلاطم  دـنچره  .تسا  هدرتسگ  رایـسب  دوجوم ، ياـه  فیرعت  ساـسارب  ییارگ  هبخن  هبخن و  ثحبم  هنماد  تسا  یهیدـب 
، راتـشون ندـش  ینالوط  زا  زیهرپ  رد  هک  دوب  يا  هدـش  نیودـت  ثحابم  زا  تردـق ، یـسارکمد و  نارکف ، نشور  بازحا ، اـب  ناـگبخن 

هاگیاج یگتسجرب  ناگبخن و  يراذگریثأت  نازیم  هب  ناکما ، دح  ات  هک  تسا  هدوب  نآ  رب  شالت  هدش و  فذح 
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هعماج رد  ناراذـگریثأت  ناگبخن ، تسا ، رظن  دروم  باتک  نیا  رد  هچنآ  ساسارب  دوزفا ، دـیاب  .دوش  هتخادرپ  بالقنا  رد  ییارگ  هبخن 
.دنتشاد زیامتم  یشقن  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  هک  نانآ  هچ  هتسشن و  تموکح  دنسم  رب  هک  نانآ  هچ  دنا ؛

لـصف رد  .تسا  هدـش  حرطم  ناگبخن  شخرچ  فیاظو و  ناگبخن ، موهفم  اـنعم و  نوچمه  یتاـیلک  تسخن ، لـصف  رد  ساـسا  نیارب 
.تسا هدش  یسررب  یمالسا ، هاگدید  زا  موهفم  نیا  مود ،

رارق یسررب  دروم  نوگانوگ  تاهج  فلتخم و  ياه  هاگدید  زا  هلئسم  نیا  هتفای و  صاصتخا  ناگبخن  یـسانش  بیـسآ  هب  موس  لصف 
.تسا هتفرگ 

ناگبخن هاگیاج  هب  سپـس  .تسا  هدـش  حرطم  ثحب  دـمآرد  شیپ  رد  ناگبخن ، شقن  بالقنا و  نوچ  ییاه  هلوقم  مراهچ ، لـصف  رد 
ریثأت شقن و  هب  ینیدریغ ، ینید و  نردم و  یتنـس و  نوچمه  نوگانوگ ، ياه  يدـنب  میـسقت  اب  هدـش و  هتخادرپ  یمالـسا  بالقنا  رد 

.تسا هدش  هجوت  لیصفت  هب  نانآ ،

زا ناوت  یمن  دـشاب ، زیتس  نید  رادـمامز  رایتخا  رد  تیمکاح  یتح  رگا  ینید ، هعماج  کـی  رد  هک  دوش  یم  صخـشم  لـصف ، نیا  رد 
، دشاب نّیعم  يزیتس  نید  يراد و  نید  زرم  هک  اجنآ  ات  رادـم ، نید  هعماج  رد  .دـنام  لفاغ  ینید  ناگبخن  فرگـش  ياه  يراذـگریثأت 

نییبـت ماـکحا و  يارجا  نید و  ناوـنع  تحت  ناـمکاح  رگا  اـما  داد ، قوـس  ینید ، ياـه  شزرا  نید و  يوـس  هب  ار  هعماـج  ناوـت  یم 
هن یتاساسحا و  موسر  بادآ و  اب  هزرابم  ییادز و  هفارخ  حرط  اب  ای  دنتـساخرب  تفلاـخم  هب  ینید  ياـه  هزومآ  اـب  یمالـسا ، فراـعم 

نآ اب  ینالقع ،
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.دوش یم  رت  نیگنس  رتشیب و  یمالسا ، هعماج  لیصا  ناگدبز  ینید و  ناگبخن  هفیظو  هاگ  نآ  دندرک ، هلباقم 

هنماد نازیم و  میدیـشوک  ییاه ، قادـصم  هئارا  اب  هک  تسا  ینید  هعماج  ناراذـگریثأت  درکراـک  نییبت  عقاورد  باـتک ، مراـهچ  لـصف 
هناسر قیرط  زا  ییاهوگلا  هئارا  هب  یمالـسا ، هعماج  رد  ناراذگریثأت  ییاناوت  هرتسگ  نییبت  اب  زین ، دوش و  صخـشم  نانآ  يراذـگریثأت 

.درک مادقا 

ثحابم اب  دوش و  یم  زاغآ  بالقنا  رد  يا  هناسر  ناگبخن  شقن  هناـسر و  ناـگبخن و  طاـبترا  نوچ  ییاـه  عوضوم  اـب  یناـیاپ ، لـصف 
.دسر یم  نایاپ  هب  نازاس  همانرب  فیاظو  هب  طوبرم 

هب .میزادرپب  صاخ  یهاگدید  زا  یمالـسا ، بالقنا  نییبت  هب  دـیاز  ياه  فیـصوت  اهرارکت و  زا  زیهرپ  اب  میدیـشوک  راتـشون ، نیا  رد 
ار فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  دوعوم  يدهم  ترـضح  دوجو ، َملاع  هدیزگرب  هدبز  مالـسا و  ملاع  یقیقح  هبخن  تیاضر  هکنآ  دیما 

.دروآ مهارف 

مالسلاو

تمارک 1429 ههد 

يدنره ینیسح  نیسحدمحمدیس 
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تایلک لوا : لصف 

هراشا

تایلک لوا : لصف 

زا تسا  ترابع  هعماج ، کی  هک  بلطم  نیا  .تسا  عماوج  یتاقبط  لکـش  یعامتجا ، مولع  رد  هدش  هتفریذپ  تارکفت  نیرت  یهیدب  زا 
.تسا هدش  حرطم  زین  میدق  نافوسلیف  یسایس  ياه  هشیدنا  رد  هک  تسا  يا  هیرظن  یعامتجا ، نوگانوگ  ياه  هقبط  اهورین و 

هدش حرطم  يدحاو  نومضم  نوگانوگ ، تاملک  تاحالطصا و  اب  رصاعم ، نارود  ات  ناتـساب  نانوی  زا  نادنمـشیدنا ، ياه  هتـشون  رد 
تموکح «، » ناگتسیاش نایاناد و  «، » زاتمم دارفا  «، » الضف تموکح  «، » یعامتجا رترب  هورگ  «، » نیمز يور  رب  قلاخ  ناگدنیامن  : » تسا

 . ...و یسارکوتسیرآ » « » فارشا

ییافوکش يریگ و  لکش  هک  دننآرب  يرایـسب  .تسا  هدش  دای   (1)« ناگبخن  » مان هب  تسایس ، ملع  ِيزورما  موهفم  رد  حالطـصا  نیا  زا 
داجیا تردق  دنور و  یم  رامـش  هب  عماوج  نازاس  خیرات  هک  تسا  گرزب  ینادرم  یقیقح  تیـصخش  نوهرم  اه ، ندمت  اه و  گنهرف 

رد تالوحت  نیا  هاوخ  .دنراد  ار  عامتجا  رد  لوحت 

.Elites - 1
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.رنه گنهرف و  يژولونکت ، ملع ، هشیدنا ، هصرع  رد  هاوخ  دشاب و  یتموکح  ینابم  بوچراهچ  یسایس و  لئاسم  هنیمز 

نآ ومنودشر  یگنوگچ  اهنآ و  يرکف  تیصخش  يریگ  لکـش  یگنوگچ  یـسررب  هکلب  تسا ، ریذپانراکنا  نانیرفآ  شقن  نیا  شقن 
یلمع یهد  ناـمزاس  هعماـج و  رد  لوـحت  داـجیا  هشیدـنا ، دـیلوت  رد  اـهنآ  درکراـک  ریـسم  یـسررب  ماجنارـس  عاـمتجا و  هنحــص  رد 

هک ار _  ناگدـنیآ  يریذـپ  تربع  يریگ و  هرهب  ياه  هنیمز  زین  دـنک و  یم  کمک  گرزب  لوحت  هثداـح و  کـی  مهف  هب  اهدادـیور ،
.دروآ یم  مهارف  تسین _  رود  نادنچ 

هئارا ياه  فیرعت  رب  یبسن  هطاحا  دـسر  یم  رظن  هب  لاح ، نیااب  .تسا  ناـگبخن  ياـنعم  يوغل  یـسررب  ثحبم ، نیا  رد  نیتسخن  ماـگ 
ياـنعم هب  اـه ، فیرعت  دادـعت  یناوارف  هچرگ  .دـناسر  يراـی  يدـعب  ياـه  شخب  رد  ار  هدـنناوخ  دـناوت  یم  رتهب  هلوقم ، نیا  زا  هدـش 

.دوش یم  هتخادرپ  ثحب  نیا  رد  هدش  هئارا  ياه  هیرظن  هب  لصف ، نیا  زاغآ  يارب  تسین ، ثحب  نیا  یفیک  یگدرتسگ 

ناگبخن موهفم  انعم و  . 1

ناگبخن موهفم  انعم و  . 1

: ناگبخن موهفم  هنیمز  رد  هدش  هئارا  ياه  فیرعت  یخرب  هب  تسا  یهاتوک  هراشا  دیآ  یم  یپ  رد  هچنآ 

هب رت ، یئزج  نایب  هب  دـنراد و  يا  هتـسجرب  ياه  ماقم  هعماج  ره  رد  هک  تسا  دارفا  زا  یهورگ  لـماش  عیـسو ، ياـنعم  رد  هژاو  نیا  . 1
صاخشا زا  یهورگ 

یمالسا بالقنا  www.Ghaemiyeh.comناگبخن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 242زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:12

(1) .دوش یم  هدیزگرب  اجنآ  زا  مکاح  تیلقا  نیا  هک  یلفاحم  مکاح و  تیلقا  هژیو  هب  دنرترب ؛ صاخ  يا  هتشر  رد  هک  دراد  هراشا 

هب یبای  تسد  يارب  یگنهرف ، ظاحل  هب  دنراد و  یتاذ  ای  یباستکا  یصخش  ياه  یگژیو  هک  دنا  هدش  لیکـشت  يدارفا  زا  ناگبخن ، . 2
(2) .تسا مزال  اهنآ  دوجو  الاب ، یشزرا  ياه  تیعقوم 

یتلاخد یتلود  ياهراک  رد  میقتـسم ، روط  هب  دـشاب و  مه  هدوت  سابل  رد  رگا  هک  تسا  هعماج  رایـشوه  كریز و  درف  نامه  هبخن ، . 3
(3) .درب یم  هدافتسا  نآ  ياه  تمعن  هدرتسگ  هرفس  زا  دراد و  تلاخد  تسایس  رد  هدرپ  تشپ  زا  مه  زاب  دشاب ، هتشادن 

دوخ تیعمج  هقبط و  هعماج ، رب  مکاح  رادـتقا  یمامت  ای  شخب  شریذـپ  تفایرد و  تیفرظ  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  ناگبخن  . 4
(4) .دنشاب هتشاد  ار 

.دندوب هتخادرپ  هلئسم  نیا  هب  فلتخم  هوجو  زا  هک  دوب  مسیتیلا  هلوقم  زا  نوگانوگ  ياه  فیرعت  هب  هاتوک  يا  هراشا  دش ، هتفگ  هچنآ 

تـصرف رایـشه و  ییاه  ناسنا  ناگبخن ، تسا ، رظن  دروم  باتک  یلـصا  لصف  رد  هک  هنوگ  نآ  هدـش و  هئارا  ياه  هاگدـید  ساـسارب 
رادیب نادجو  دیاب  هک  یناسک  دنیآ ؛ یم  رامش  هب  عماوج  هدیزگرب  یتیعضو ، ره  رد  لاح و  ره  هب  هک  دنبلط 

ص ، 1376 رایزام ، تاراشتنا  نارهت ، نارگید ، ماهرپ و  رقاب  همجرت : یعامتجا ، مولع  گـنهرف  بلوک ، ماـیلیو  دـلوگ و  سویلوج  - 1
.835

، يدربهار تاعلاطم  هدکـشهوژپ  تاراشتنا  نارهت ، داز ، يدـشرم  یلع  همجرت : دـننک ، یم  شروش  اه  ناسنا  ارچ  رگ ، تربار  دـت  - 2
ص 477. ، 1377

ص 58. ، 1381 سموق ، رشن  نارهت ، متسیب ، نرق  رد  برغ  یسایس  ياه  هشیدنا  یحلاص ، ییحی  کلم  - 3
ص 85. ، 1375 یسودرف ، هاگشناد  تاراشتنا  دهشم ، یسوط ، ناینالیس  یلع  همجرت : رادتقا ، یسانش  هعماج  نلبود ، وروم  یئول  - 4
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.دنشاب نانآ  ياشگهار  امنهار و  روما ، رد  دننک و  تکرح  مدرم  شیپاشیپ  دنشاب ، عماوج 

رد ار  يراذگریثأت  یـسرک  دنـسم و  هک  دننآرب  دـنتردق ، ياه  هصرع  هب  یبایتسد  یپ  رد  ای  تموکح و  ناراد  ناکـس  رتشیب  هک  نانیا 
رـصاعم ياه  تموکح  ناگبخن  زا  يرایـسب  هک  دنـشاب  هنوگ  نآ  ای  دنـشاب و  هتـشاد  ار  ییاناوت  یگتـسیاش و  نآ  لاح  .دنریگب  رایتخا 

ناوت یمن  لاح ، ره  رد  .تسا  عماوج  نآ  مدرم  رایتخا  هطیح  زا  جراخ  ياه  هدارا  هب  ناشدوبنودوب  ناشتفرودـمآ و  هک  نانآ  .دنتـسه 
.درک نامتک  ار  نانآ  يراذگریثأت 

نادنمشیدنا دید  زا  نامز و  رذگ  رد  ناگبخن  موهفم  . 2

هراشا

نادنمشیدنا دید  زا  نامز و  رذگ  رد  ناگبخن  موهفم  . 2

.دروآ مهارف  ار  يرتشیب  ینهذ  یگدامآ  دناوت  یم  هشیدنا ، نیا  هچخیرات  رصتخم  یسررب  ناگبخن ، موهفم  اب  ییانشآ  زا  سپ 

ناتساب دهع  نافوسلیف  یسایس  هشیدنا  رد  دریگ ، رارق  رترب  ياه  هورگ  فک  رد  دیاب  تموکح  رایتخا  يرشب ، عماوج  رد  هک  رکفت  نیا 
یسارکوتسیرآ درب و  بقع  وطسرا  نوطالفا و  نامز  ات  ناوت  یم  ار  تیلا »  » موهفم هنیـشیپ  دندقتعم  یخرب  .دراد  هشیر  اطـسو  نورق  و 

نیا نامگ  هب  .تسناد  ناتـساب  یـسایس  هشیدنا  رد  ناگبخن  هاگیاج  رگنایب  دوش ، یم  ریبعت  فارـشا » تموکح   » ناونع اب  نآ  زا  هک  ار 
رد ور ، نیازا  .دنا  یتاقبط  تفارش  لیـصا و  يداژن  زا  يرادروخرب  یعدم  هک  تسا  كدنا  یهورگ  تموکح  یـسارکوتسیرآ ، هدع ،

.تسا هدش  دای  فارشا  هفسالف و  تموکح  زا  ...و  نومیس  نس  وطسرا ، نوطالفا ، ياه  هتشون 
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، نآ زا  روظنم  دـش و  زاغآ  دبـسرس » لگ  اـی  هدـیزگرب  شخب   » ياـنعم اـب  هسنارف ، ناـبز  رد  حالطـصا  نیا  دربراـک  رـصاعم ، نورق  رد 
ظفل هدش  هتخانـش  دربراک  نیرت  یمیدق  اما  دنتـشاد ، ار  ندش  هدیزگرب  شزرا  اهنیا  .دندش  یم  هضرع  شورف  يارب  هک  دوب  ییاهالاک 

زا يدارفا  هب  يدالیم ، هدزون  هدـجه و  ياـه  نرق  رد  تسا و  هدوب  یعاـمتجا  ياـه  هورگ  هب  هراـشا  يارب  یـسیلگنا ، ناـبز  رد  هبخن » »
ياه هشیدـنا  زا  ار  موهفم  نیا  هنیـشیپ  یخرب  نایم ، نیارد  .دنتـشاد  يا  هژیو  یعاـمتجا  یـسایس و  هاـگیاج  هک  دـش  یم  هتفگ  هعماـج 

تردق و زا  يرادساپ  يارب  مزال  یگنادرم  هدارا و  هک  تسا  يا  همکاح  هورگ  تیلا  : » دوب دـقتعم  يو  هکارچ  دـنا ؛ هتـسناد  یلوایکام 
(1) «. دراد ار  نآ  ینابم 

هک مینک  يروآدای  ار  هتکن  نیا  دیاب  تسخن  .میهد  یم  همادا  نادنمشیدنا  نخـس  هب  یهاگن  اب  ار  عوضوم  نیا  یخیرات  دنور  یـسررب 
شخب رد  هک  تسا  هداد  ماجنا  ییایلاتیا  فوسلیف  وت ، هراـپ  ودرفلیو  ار  رـصاعم  نارود  رد  هژیو  هب  ناـگبخن ، هلئـسم  هب  هجوت  نیرتشیب 

.تخادرپ میهاوخ  يو  هاگدید  یسررب  هب  تمسق ، نیمه  ییاهتنا 

اکسوم وناتئاگ  فلا )

اکسوم وناتئاگ  فلا )

زا .درادـن  يرگید  هیاـپ  نیا ، زج  تموـکح  دـننک و  تموـکح  راـچان  هب  دـیاب  ناـگبخن  يا ، هعماـج  ره  رد  هک  دوـب  رواـب  نیا  رب  يو 
هب .درب » یم  مکح  هک  يا  هقبط  دنار و  یم  مکح  هک  يا  هقبط  دنوش ؛ یم  هدهاشم  مدرم  زا  هقبط  ود  عماوج ، یمامت  رد   » يو هاگدید 

، دننک یم  يوریپ  يدحاو  هزیگنا  زا  هک  هتفای  نامزاس  ِتیلقا  کی  هطلس   » يو رظن 

ص 67. ، 1374 ین ، رشن  نارهت ، یسایس ، یسانش  هعماج  هیریشب ، نیسح  - 1
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يرهاظ ای  یقیقح  تافص  یخرب  ياراد  ًاتدعاق   » تیلقا نیا  هک  درک  یم  حیرـصت  يو  .تسا » ریذپان  بانتجا  لکـشتمریغ ، یتیرثکا  رب 
(1) «. دنشاب یم  رثؤم  رایسب  ناش ، یگدنز  لحم  هعماج  رد  هک  دنتسه 

( زلشیم  ) زلخیم تربور  ب )

( زلشیم  ) زلخیم تربور  ب )

زا ناربهر ، دنچره  .دشخب  یم  تردـق  يربهر  هب  تسین ، یلمع  چـیه  هب  رداق  يربهر ، نودـب  هدوت  هک  تقیقح  نیا  دوب ، دـقتعم  يو 
ربهر ناگبخن ، تاغیلبت  هطـساو  هب  زین  هدوت  دـنبای ؛ یم  تسد  هریغ  يداصتقا و  یعامتجا ، ياه  تیزم  یمامت  هب  يونعم ، يدام و  رظن 

راک يور  دوش ، هدیزگرب  ناربهر  هجوتم  تسا  نکمم  زلخیم  نامگ  هب  هک  يرطخ  اهنت  .دـننک  یم  باختنا  دوخ  هدـنیامن  ناونع  هب  ار 
(2) .تسا ناگبخن  زا  زین  دوخ  هک  تسا  يدیدج  هدیزگرب  ندمآ 

مغ مازلا  هب  اـنب  دـنا ، هتفرگ  رارق  يدـبا  تمومیق  تحت  هک  یلاـح  رد  يرـشب  تادوـجوم  رتـشیب  هک  دوـب  دـقتعم  يو  لـیلد ، نیمه  هب 
(3) .دنوش میلست  کچوک  تیلقا  کی  هطلس  هب  دنموکحم  تسا ، هدز  مقر  شیپ  زا  ار  اهنآ  تشونرس  هک  يزیگنا 

لوسال دلوراه  ج )

لوسال دلوراه  ج )

يدنلب ياه  هاگیاج  هب  عقاورد ، دنراد و  ار  اه  شزرا  هب  لرتنک  یـسرتسد و  نیرتشیب  هک  یناسک  دوب ، دـقتعم  یـسیلگنا  هدنـسیون  نیا 
(4) .دنوش یم  هدیمان  هبخن » ، » دنا هدیسر  هعماج  رد 

ص 7. ، 1369 نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، بیط ، اضریلع  همجرت : هعماج ، ناگبخن و  روماتاب ، یب.یت  - 1
ص 31. متسیب ، نرق  رد  برغ  یسایس  ياه  هشیدنا  - 2

ص 536. ، 1368 نارهت ، نایوپ ، نسح  همجرت : یسایس ، بازحا  لشیم ، تربور  - 3
ص 835. یعامتجا ، مولع  گنهرف  - 4
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دـنا و هبخن  دـنا ، هدروآ  تسد  هب  ار  هدـمع  تمـسق  دروآ ، تسد  هب  ناوت  یم  هچنآ  زا  هک  یناسک  ذوفن و  ناـبحاص  نخـس ، رگید  هب 
(1) .دنهد یم  لیکشت  ار  مدرم  هدوت  هیقب ،

ناگبخن رگید ، ترابع  هب  .رطاخ  شمارآ  تورث و  مارتحا ، دروآ : یم  تسد  هب  ار  زیچ  هس  هدـبز  کچوک  هقبط  دوب ، دـقتعم  لوسـال 
تردـق هب  هجیتنرد  تیبوبحم و  هب  نآ ، لح  سپـس  يداصتقا و  نارحب  داجیا  يراـک و  بارخ  روز ، راـبجا و  تاـغیلبت ، نف  هلیـسو  هب 

(2) .دنشخب یم  ماکحتسا  دوخ 

یلوایکام ولوکین  د )

یلوایکام ولوکین  د )

یناـبم زا  يرادـساپ  يارب  مزـال ، یگنادرم  هدارا و  هک  تسناد  یم  يا  همکاـح  هورگ  هب  قلعتم  ار  ناـگبخن  موهفم  عقاورد  یلواـیکام 
ناگبخن و نایم  توافت  ِیساسا  تیعقاو  هب  یعامتجا  ياه  باتزاب  اهدنیارف و  یمامت  يو ، هاگدید  ربانب  .دنک  راکـشآ  ار  دوخ  تردق 

(3) .دوب طابترا  رد  ناگبخنریغ 

.دنشاب هتشاد  هدنزاس  شقن  دنناوت  یم  بوخ  ِناربهر  ِيربهر  اب  طقف  مدرم  رگید ، نخس  هب 

ربِو سکام  ه )_

ربِو سکام  ه )_

: تسا هدش  لیکشت  هدمع  رصنع  هس  زا  تلود  يو ، رظن  هب  .تسا  هدش  هجوت  تلود  تردق  شیازفا  ثحب  هب  ربو ، سکام  هشیدنا  رد 

؛ نادنمراک اهداهن و  زا  یتوافتم  هعومجم  . 1

؛ روشک کی  یضرا  ورملق  هب  زکرم  زا  تابسانم ، لاقتنا  تامیمصت و  زکرمت  . 2

ص 67. یسایس ، یسانش  هعماج  - 1
ص 58. متسیب ، نرق  رد  برغ  یسایس  ياه  هشیدنا  - 2

ص 67. یسایس ، یسانش  هعماج  - 3
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.تیمکاح داجیا  رد  ارگرادتقا  ياهداهن  راصحنا  . 3

، نارگید رب  هورگ  کی  يرترب  نییبت  نمـض  يو  .تسا  ریذپان  بانتجا  يرما  تلود  هاگتـسد  هب  ناگبخن  هطلـس  ربو ، سکام  نامگ  هب 
(1) .تسین شیب  يزیچ  مهوت  زج  تسا ، ناسنا  رب  ناسنا  هطلس  نتخادنارب  فذح و  ناشفده  هک  یتارظن  مامت  هک  درک  یم  حیرصت 

زمیج مایلیو  و )

زمیج مایلیو  و )

دارفا ازجا و  زا  يا  هعومجم  طقف  هعماج  دوب _  یـسارکمد  لاربیل  لوصا  عفادـم  هک  ییاـکیرما _  فوسلیف  نیا  یعاـمتجا  هفـسلف  رد 
هتـسجرب دارفا  يربهر  تحت  دیاب  یماع  يداع و  مدرم  وا ، رظن  زا  .دبای  یم  لماکت  يدرف ، ياه  هشیدـنا  لامعَا و  رثا  رب  اهنت  هک  تسا 

اهنت اه ، تلم  اه و  هدوت  .دـنهد  ماجنا  يدنمـشزرا  راک  دـنناوت  یم  ناگرزب  غباون و  تیادـه  اب  اهنت  اه ، هدوت  .دـنریگ  رارق  هتخیهرف  و 
رثا رب  اه ، تلم  رگید  اب  هسیاقم  رد  اه  تلم  یخرب  تفرـشیپ  ور ، نیازا  .دنـشاب  هتـشاد  امنهار  ربهر و  هک  دنرب  یم  ییاج  هب  هار  یتقو 

(2) .تسا هدوب  گرزب  ناربهر  غباون و  شیادیپ 

هچین ز )

هچین ز )

: دیوگ یم  رترب  ناسنا  هیرظن  حرش  رد  يو  .دشاب  ییارگ  هبخن  یعون  رگنایب  دناوت  یم  درمربا »  » هلوقم هچین ، هشیدنا  رد 

هـصرع هعماج ، ناهج و  هکنیا  نایاناوتان و  نایاناوت و  نایم  تسپ ، یلاع و  ياهداژن  نیب  هزراـبم  خـیرات  زا  تسا  تراـبع  رـشب  خـیرات 
غباون اهدرمَربَا و  ِلمع 

ص 570. ، 1381 همشچ ، رشن  نارهت ، سامرباه ، یناوخزاب  يرذون ، یلعنیسح  - 1
ش هام 1374 ، يد  رذآ و  يداصتقا ، یـسایس _  تاعالطا  هلجم  متـسیب ،» نرق  ياه  تارکمد  لاربیل  میدق  لسن  ، » هیریـشب نیـسح  - 2

ص 20. 99 و 100 ،
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رد یقالخا  هدعاق  چیه  هب  دنخیرات و  هدـنزاس  هک  دنتـسه  اهنآ  طقف  .دـنور  یم  يزوریپ  دربن و  جوا و  يوس  هب  ورین  مامت  اب  هک  تسا 
(1) .دنتسین دیقم  جوا ، هب  ریس  نیا 

«. میدرگ ناگرزب  ياپ  كاخ  ای  میوش ، گرزب  دیاب  ای  : » دیازفا یم  يو 

نیلرب ازیآ  ح )

نیلرب ازیآ  ح )

نادنمشناد زا  ییاه  هبخن  رایتخا  رد  تیمکاح   » دیاب دوب  دقتعم  هک  زلو  نوچ  یناحلصم  نادنمشیدنا و  رظن  حیرشت  نمض  نیلرب ، ازیآ 
: تفگ یم  هک  هسرودنوک  زین  و  دشاب »

تروص هب  تقیقح  زا  سکره  ساـسا ، نیارب  .تسا  هتـسویپ  مه  هب  ینتـسسگان  يریجنز  اـب  ار  تلیـضف  تداعـس و  تقیقح ، تعیبط ،
.دنناسرب تداعس  هب  ار  ام  دنناوت  یم  هجیتن  رد  دنتلیضف و  ياراد  نادنمشناد  سپ  .تسا  دنمتداعس  تلیـضف و  لها  دشاب ، هاگآ  لماک 

(2) .دوش هرادا  نادنمشناد  هلیسو  هب  هک  تسا  یناهج  میجاتحم ، نآ  هب  ام  هک  يزیچ  .مینک  روما  لوئسم  ار  نادنمشناد  دیاب  نیاربانب ،

ینیلوسوم وتینب  ط )

ینیلوسوم وتینب  ط )

: تفگ یم  ایلاتیا  رد  مسیشاف  يریگ  جوا  نامز  رد  ینیلوسوم ،

هب هن  ایلاتیا  يراگتسر  .دنسرپ  یم  ام  زا  همانرب  هرابرد  هشیمه  مدرم  .مینارب  نامرف  ایلاتیا  رب  میهاوخ  یم  ام  .تسا  هداس  رایسب  ام  همانرب 
.تسا هتسباو  دنمورین  ياه  هدارا  اه و  ناسنا  هب  هک  همانرب 

ناسنا زا  یتشم  اهنت  اه ، تیلقا  هشیمه  ار  یعامتجا  ياه  ینوگرگد  هک  دـنک  یم  تباث  خـیرات  لاـح ، ره  رد  : » درک یم  حیرـصت  يو 
(3) «. دنا هدروآ  راب  هب  اه ،

ص 257. ، 1363 ردنت ، نارهت ، یسایس ، مولع  گنهرف  یشخباقآ ، یلع  - 1
ص39. ، 1382 دیراورم ، تاراشتنا  نارهت ، نادراک ، نیمادمحم  همجرت : يدازآ ، مان  هب  نیلرب ، ازیآ  - 2

ص 189. ، 1380 تمس ، تاراشتنا  نارهت ، يدیجم ، زربیرف  همجرت : ایپوتا ، يژولوئدیا و  میاهنام ، لراک  - 3
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وت هراپ  ودرفلیو  ي )

وت هراپ  ودرفلیو  ي )

.دراد ییارگ  هبخن  ناگبخن و  هشیدنا  حرش  نایب و  رد  ار  مهس  نیرتشیب  هک  تسا  رضاح  نرق  ییایلاتیا  دنمشیدنا  وت  هراپ  ودرفلیو 

.دوش یم  هتخادرپ  يو  ياه  هیرظن  هئارا  هب  ینایاپ  تمسق  رد  ساسا ، نیمه  رب 

هعماج و رد  .دنتسین  ربارب  مهاب  یقالخا ، يرکف و  رظن  زا  هچ  ینامـسج و  تهج  زا  هچ  اه ، ناسنا  هک  تسا  نیا  وت  هراپ  يداینب  داقتعا 
یم ار  هورگ  نآ  ناـگبخن  هورگ ، کـی  دارفا  نـیرت  هتــسیاش  .دنرتدادعتــسااب  هـیقب  زا  دارفا  یخرب  نآ ، ياــه  هورگ  زا  کــی  ره  رد 

(1) .دنزاس

ياه یگژیو  هرابرد  دناوتب  هکنیا  يارب  نیاربانب ، .دنا  هدش  قلخ  يواسمان  تاذ ، رد  اه  ناسنا  هک  درک  یم  يراشفاپ  هدیقع  نیا  رب  يو 
رظن رد  هد  ات  رفص  زا  یـشزرا ، لودج  کی  رد  ار  یناسنا  ياهراتفر  مامت  دوش ، لئاق  شا  یّمک  تیعـضو  اب  بسانم  یـشزرا  درف ، ره 

لاـعف ...و  يداـصتقا  یـسایس ، ياـه  شخب  رد  هکنیا  زا  رظن  فرـص  دنـشاب ، هتـشاد  ییـالاب  هرمن  لودـج  نیا  رد  هک  يدارفا  .تـفرگ 
(2) .دشاب هتفهن  هداعلا  قوف  یتیلباق  شدوجو  رد  هک  دوب  دهاوخ  يدرف  هبخن ، بیترت ، نیدب  .دنراد  يا  هدیزگرب  تشرس  دنتسه ،

ص ، 1373 یملع ، تاراشتنا  نارهت ، یثالث ، نسحم  همجرت : یـسانش ، هعماـج  ناـگرزب  هشیدـنا  یگدـنز و  رزوک ، درفلآ  سیئول  - 1
.523

ص 34. ، 1379 سموق ، رشن  نارهت ، بالقنا ، ود  نیب  ناریا  یسایس  ناگبخن  يدنغزا ، اضریلع  - 2
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تراهم یکریز ، شوه ، نوچ  هتسجرب ، ياه  تلصخ  صاخ و  یگتـسجرب  زا  هک  دوش  یم  يدارفا  لماش  هبخن  هورگ  وت ، هراپ  رواب  هب 
(1) .دننک یم  تفایرد  ییالاب  رایسب  هرمن  موادم ، ياه  تباقر  اب  یگدنز  رد  دنرادروخرب و  یگتسیاش  و 

رد یلاع  ياه  ییاناوت  دادعتـسا و  ياراد  ای  هتـشاد  زاتمم  ياه  یگژیو  هک  دوش  یم  لماش  ار  یناسک  مامت  هبخن  هورگ  بیترت ، نیدـب 
.دنشاب اه  تیلاعف  یضعب  رد  ای  دوخ  راک  هنیمز 

دوخ تیلاعف  هزوح  رد  ار  اه  یگژیو  نیرتالاب  هک  میهد  ياج  هقبط  کی  رد  ار  یناسک  میهاوخ  یم  ام  دیوگ  یم  وت  هراپ  هکنآ  هجیتن 
(2) .ممانب هبخن  هقبط  ای  هورگ  ملیام  ار  دارفا  نیا  .دنهد  یم  هئارا 

ناگبخن روهظ  . 3

ناگبخن روهظ  . 3

هچره دـیاب  هک  تسا  رواب  نیا  رب  يو  .تسا  ییاکیرما  فوسلیف  زمیج ، مایلیو  فرط  زا  هنیمز  نیا  رد  هدـش  هئارا  ياه  هیرظن  زا  یکی 
بسانتم ياه  تسایس  هجیتنرد ، دننک و  تباقر  مه  اب  اه  هورگ  اهرواب و  عاونا  ات  داد ، شرتسگ  ار  دارفا  حماست  لهاست و  ورملق  رتشیب 

نیا رد  زمیج ، رواب  هب  .دور  یم  رد  هب  نادـیم  زا  هیاپ  یب  تسـس و  ياه  هشیدـنا  تباقر ، نیا  رد  .دوش  هتفرگ  شیپ  رد  هعماج  عفانم  اب 
رد قلطم  لهاست  اب  دـیاب  نیاربانب ، .دـنزاس  یم  نوگرگد  ار  لمع  هشیدـنا و  ناهج  هک  دـننک  یم  روهظ  یغباون  ناگبخن و  تیعـضو ،

(3) .تشادرب نایم  زا  ار  اهنآ  شیادیپ  عناوم  اه ، هشیدنا  دروم 

ص 726. هرامش 4 ، متفه ، لاس  ناتسمز 1372 ، یجراخ ، تسایس  هلجم  يدنغزا ، اضریلع  - 1

ص 738. هرامش 4 ، متفه ، لاس  ناتسمز 1372 ، یجراخ ، تسایس  هلجم  يدنغزا ، اضریلع  - 2
ص 27. ش 99 و 100 ، هام 1374 ، يد  رذآ و  يداصتقا ، یسایس _  تاعالطا  هلجم  - 3
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یعامتجا سناجت  نتشادن  لماع ، نیلوا  .دناد  یم  نکمم  لماع  راهچ  درکلمع  هجیتن  ار  یعامتجا  تابث  لداعت و  وت ، هراپ  ودرفلیو  اما 
زا دنترابع  لماوع ، رگید  .دوش  یم  ناگبخن  هورگ  شیادـیپ  بجوم  اه ، ناسنا  نایم  رد  دوجوم  ياه  يرباربان  نآ ، ساسارب  هک  تسا 

(1) .تاقتشم زیارغ و  عفانم ،

هب اجنیا  رد  تسا  مزال  دریگ ، یم  رارق  هجوت  دروم  يدعب  ياه  شخب  رد  یمالسا  بالقنا  مالـسا و  رد  ناگبخن  هاگیاج  هلوقم  هچرگ 
درادـن هدـیقع  زگره  هک  تسا  نیا  تسا _  ینید  بالقنا  کـی  هک  یمالـسا _  بـالقنا  ياـه  یگژیو  زا  هک  درک  هراـشا  هلئـسم  نیا 

یعامتجا و نارـسفم  نادـنمرنه ، هفـسالف ، نارالاس ، نف  نارالاس ، ناوید  هب  هک  یهورگ  .دنتـسه  هعماج  رد  یکدـنا  هورگ  ناـگبخن ،
هچره دراد ، هدیقع  هکلب  دنا ، هتساخرب  یتاقبط  یهاگیاپ  یعامتجا و  یهاگتـساخ  زا  نیاربانب ، دوش و  یم  متخ  یـسایس  نارگ  لیلحت 

.دوش یم  هدوزفا  ناگبخن  رامش  رب  زور  هب  زور  دریگ ، یم  هلصاف  ینامز  ظاحل  هب  دوخ  أدبم  زا  بالقنا  نیا 

ناگبخن فیاظو  . 4

ناگبخن فیاظو  . 4

؛ دراد یگتـسب  نآ  هب  يدودـح  ات  هعماج  تابث  هک  دـنراد  هدـهع  رب  ییاه  تیلوئـسم  فیاظو و  دـیدرت ، یب  هعماـج  ره  ناگدـیزگرب 
ِنارذگ هعماج ، لک  يارب  لصا  هچرگا  عقاورد ، .دنـشاب  وگ  خساپ  دیاب  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  هورگ  نیا  زا  ییاهراظتنا  هک ، نانچمه 

.دور یم  رامش  هب  لصا  کی  ناگبخن  يارب  تموکح ، تینما و  رارمتسا  هعماج و  تابث  ظفح و  کش ، نودب  تسا ، یگدنز 

ص 60. ، 1379 نیون ، مولع  رشن  هسسؤم  نارهت ، یسایس ، مولع  رد  دیدج  ياه  هیرظن  رد  يریس  هیریشب ، نیسح  - 1
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، هعماج نید ، ناسنا ، دـننامه  نیداینب  ياه  شـسرپ  ینابم و  يدـیلک ، میهافم  دروم  رد  هک  تسا  نآ  هعماج ، ناگبخن  هفیظو  نیتسخن 
.دنبای تسد  كرتشم  ییاه  فیرعت  هب  تردق  راک و  یگدنز ،

ینابم ناوت  یم  ییاه  شور  هچ  زا  هدافتـسا  اب  يراکوزاس و  هچ  اب  هک  تسا  هلئـسم  نیا  رد  لمأت  هعماج ، ناگدـیزگرب  هفیظو  نیمود 
تباث و ینابم  نیا  دـنناوتب  هک  تسا  نیا  هعماج  يرکف  ناـگبخن  رنه  .درک  قیفلت  یملع  یناـبم  اـب  ار  هعماـج  لیـصا  یموب و  گـنهرف 

.دننک هئارا  یلمع  ياهوگلا  بلاق  رد  ار  کیروئت 

یشزرا و ینابم  اب  نآ  قابطنا  تیعورشم و  تینما و  ملع ، رصنع  هس  رد  دوجوم  ياه  ماهبا  ایاوز و  یسررب  ناگبخن ، رگید  تیلوئـسم 
.تسا دوخ  هعماج  یگنهرف 

تـسایس  » زا نیاربانب ، .دـننک  نامرد  ار  اهنآ  دنـسانشب و  ار  هعماج  ياهدرد  دـیاب  یـسایس ، ناگبخن  هک  تسا  دـقتعم  لوسال  دـلوراه 
، يداـع ِمدرم  رد  هک  تسا  نآ  یـسایس  ناربـهر  هفیظو  يو ، رظن  هب  .دـیوگ  یم  نخـس  يریگـشیپ » بـط   » اـب هسیاـقم  رد  يریگـشیپ »
هطلس و تردق و  بارطضا  زا  غراف  تسود و  حلص  یعامتجا ، تارکمد ، صخش  لوسال ، رظن  زا  .دننک  داجیا  کیتارکمد  یتیصخش 

(1) .تسا تعاطا 

جوم ندمت  سپـس  مود و  جوم  ندمت  هب  لوا  جوم  ندـمت  زا  راذـگ  رد  زین  موس  جوم  باتک  هتـسجرب  هدنـسیون  رلفات ، نیولآ  دـید  زا 
ردق ره  ناگبخن  هک  دنک  یم  حیرصت  هچرگ  .تسا  رثؤم  رایسب  ناگبخن  يدنمشوه  يریذپ و  فاطعنا  موس ،

ص 87. یسایس ، مولع  رد  دیدج  ياه  هیرظن  رد  يریس  - 1
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(1) .دنراد زاین  اه  ناسنا  همه  يورین  هب  راک ، نیا  يارب  دنتسین و  دیدج  ندمت  قلخ  هب  رداق  ییاهنت  هب  مه  زاب  دنشاب ، رگنشور  مه 

هاگدـید زا  .تسا  یمالـسا  هبخن  گرزب  یهلا و  هاگرد  هدـیزگرب  رابرهگ  مالک  رد  ناـگبخن  فیاـظو  نییبت  شخب ، نیا  ماـتخ  نسح 
ندرب نیب  زا  لاثم ، يارب  دنریذپانرییغت ؛ هدـش و  نییعت  شیپ  زا  مالـسا ، بوچراچ  رد  ناربهر  فیاظو  زا  يرایـسب  (ع ،) یلع ترـضح 

هک دنتـسین  يروما  تسا ، (ع ) یلع ماما  رظن  دروم  هک  ییانعم  هب  تلادع ، يارجا  لامک ، دـشر و  تهج  رد  هعماج  هرادا  متـس ، ملظ و 
.تسا مدرم  قح  مالسا و  یسایس  متسیس  ناکرا  زا  ناگبخن ، ینینچ  نیا  درکلمع  هکلب  دنشاب ، هتشاد  یگتسب  رادمامز  هدارا  هب 

زا یکی  تفگ ، ناوتب  دیاش   (2) .دزادنارب ار  یلطاب  ای  دـنک و  اپرب  ار  یقح  هک  دراد  شزرا  یتقو  تموکح  (ع ،) یلع ماما  هاگدـید  زا 
ماظن داجیا  ماجنارـس ، هعماج و  زا  رقف  یتاقبط و  فاکـش  عفر  هدروآداب ، ياه  تورث  هب  یگدیـسر  یـشزرا ، تموکح  ياـهدرکراک 

.دشاب يداصتقا  ملاس 

: درک هراشا  ناوت  یم  دراوم  نیا  هب  هدش ، حرطم  (ع ) یلع ماما  ياه  تمکح  رد  هک  ناگبخن  فیاظو  رگید  زا 

؛ تسا نارادمامز  مدرم و  نایم  تبحم  رهم و  شیازفا  ماهتا و  عفر  لمع ، نیا  هجیتن  هک  مدرم  هب  ییوگ  خساپ  _ 

؛ دماجنا یم  یمومع  تیاضر  هب  هک  مدرم  تالکشم  لح  _ 

؛ دنوش یم  هعماج  رد  لدع  ییاپرب  نوناق و  يارجا  لماع  هک  دنمناوت  حلاص و  نارازگراک  شنیزگ  _ 

ص 609. ، 1375 هتخاف ، رشن  نارهت ، یمزراوخ ، تخد  نیهش  همجرت : موس ، جوم  رلفات ، نیولا  - 1
هبطخ 33. هغالبلا ، جهن  - 2
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؛ دوش یم  رجنم  ادخ  ربارب  رد  ینتورف  هب  هک  مدرم  اب  میقتسم  طابترا  _ 

.تسا تموکح  شریذپ  لماوع  زا  هک  تسایس  رد  تقادص  _ 

.دروآ یم  ناغمرا  هب  ار  اه  لد  رب  تموکح  شور  هار و  ماما ، مالک  رد  رظن  دروم  یسایس  ماظن  یسررب 

رامعتسا ناگبخن و  . 5

رامعتسا ناگبخن و  . 5

لالقتسا هزات  ياهروشک  رد  هدمآ  دوجو  هب  تیعضو  تسا ، لمأت  یـسررب و  هتـسیاش  نآ  رد  ناگبخن  شقن  هک  ییاه  هصرع  زا  یکی 
زا هک  دندوب  قلعتم  يا  هبیرغ  يایند  هب  دنداهن ، انب  ار  اهروشک  نیا  هک  يا  هدید  شزومآ  ناگبخن  لسن  نیتسخن  .تسا  دـیدج  هتفای و 

(1) .دوب ندش » هداز  زا  ناوتان  يرگید  هدرم و  یکی   » هک دنا  هدرک  دای  ناهج » ود  نیب   » يدوجوم هب  نآ 

مان هب  اهنآ  نیمزرـس  دـندش و  ریقحت  ناشمـسج  نهذ و  رد  دـندش و  هعطق  هعطق  دـش ، زاتو  تخات  اه  نیمزرـس  نیا  مدرم  هب  اـه  نرق 
یعامتجا و ياهزایتما  زا  دـندید و  لماک  شزومآ  هک  دـندوب  یکدـنا  دارفا  ناـیم  زا  ناـگبخن  نیا  .دـش  تراـغ  ندـمت » تفرـشیپ و  »
ای سـسؤم  ناگبخن  .دش  لیدـبت  یمومـسم  هیدـه  هب  اهروشک  نآ  يارب  شنیزگ ، شزومآ و  نیا  اما  دـندش ، رادروخرب  زین  يداصتقا 
هب .دـنداد  یم  شرورپ  ار  هتـشذگ  نابابرا  ياه  نژ »  » زا یـضعب  دوخ  نورد  رد  عقاوم  رتشیب  روهظ ، لاـح  رد  ياـهروشک  راذـگریثأت 

، ییادتبا يربارت  یطابترا و  يژولونکت  لیاسو و  اب  يدالیم  متسیب  نرق  لیاوا  مهدزون و  نرق  ات  يرامعتسا  ياه  تردق  رگید ، ترابع 
ناگبخن و لثم  هعماج ، زا  یصاخ  هورگ  طقف 

ص 369. راگن ، شقن و  نارهت ، رفغار ، نیسح  همجرت : یعامتجا ، ياه  تصرف  داسف و  تلود ، سکاک ، تربار  - 1
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يارب دـش  ببـس  ناـگبخن ، یگدرپسرـس  نآ ، هجیتـن  یگدوـلآ و  نیا  .دـنداد  یم  رارق  فدـه  یگدوـلآ  يارب  ار  ناـگدرک  لیـصحت 
مـشچ هدننک ، تیافک  شاداپ  تفایرد  یلحم ، رازگتمدـخ  شقن  کی : دـنامن ؛ یقاب  رتشیب  شقن  هس  زا  یکی  يافیا  یموب ، نادـمآرس 
لقادح یتشگرب ، دوس  زا  یتمسق  رد  ندش  میهس  ءزج ، کیرش  هس : لمعلا ؛ قح  تفایرد  يرگ ، هطـساو  ود : یلم ؛ حلاصم  زا  یـشوپ 

(1) .یمومع دهعت 

تسا يروشک  اکیرما  هدحتم  تالایا  .درک  هراشا  رامعتسا  هلوقم  نیزورما  زراب و  قادصم  هب  ناوت  یم  هلئسم ، نیا  رتشیب  حیرشت  يارب 
رد يدالیم ، موس  هرازه  نیزاغآ  ياه  لاس  متـسیب و  نرق  نیون  يایند  رد  یتح  دوخ ، يرامعتـسا  تیمکاـح  نتخاـس  یلمع  يارب  هک 

.تسا هدوب  اه  فده  نیا  يارجا  یپ  رد  هراومه  دنک و  یم  لمع  یعلض  جنپ  یحرط  بلاق 

ماظن لیدعت  رییغت و  ای  یقوقح  یقیقح و  ناگبخن  بازحا و  اه ، هورگ  تسد  هب  اه  تموکح  تیادـه  یحارط و  يزاس ؛ تلود  فلا )
؛ ضراعم ياه  هورگ  زا  تیامح  اتدوک ، یماظن ، زواجت  قیرط  زا  یسایس  ياه 

ياـهداهن ناـگبخن و  هلیـسو  هب  صخـشم ، ییاـیفارغج  هزوـح  بلاـق  رد  یتـیوه  نوگاـنوگ  ياـه  كارتـشا  داـجیا  يزاـس ؛ تلم  ب )
؛  ...و بازحا  هب  کمک  مسیلاربیل ، هعاشا  قیرط  زا  نوگانوگ  ياه  تلم  ياه  نامرآ  اه ، تیوه  اه ، شزرا  لیدعت  رییغت و  .یتموکح 

نامرآ اه و  فده  تیریدم  تیادـه و  رد  ار  یلـصا  شقن  دنتـسه و  اه  تلود  اه و  تلم  نایم  لصاف  دـح  ناگبخن  يزاس ؛ هبخن  ج )
افیا هعماج  ياه 
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، داجیا اـب  رگید ، يوس  زا  عماوج و  راـبتعااب  هدـیزگرب و  ياـه  ناـسنا  رییغت  نتـسناد و  راـکاطخ  اـب  وس  کـی  زا  نیارباـنب ، .دـننک  یم 
تبثم یبلاق  رد  ناتـساد ، مه  ارگ و  مه  دـیدج ، ناـگبخن  .دوش  یم  یلمع  یعقاو ، یلاـیخ و  دـیدج ، ناـگبخن  زا  تیاـمح  شرورپ و 

؛ دنزادرپ یم  دوخ  فالسا  یفنم  تشز و  هرهچ  هضرع  شیامن و  هب  دننک و  یم  هولج 

ياهزاین نیمأت  هیذـغت و  هفیظو  هک  تسا  هعماج  تایح  ياه  گر  رد  نوخ  نایرـش  ناس  هب  گنهرف  تقیقحرد ، يزاس ؛ گـنهرف  د )
هک نآ ، ناگدنزاس  لرتنک  یتایح و  نایرش  رد  لوحت  رییغت و  .دراد  هدهع  رب  ار  نوگانوگ  ياه  ندمت  رد  يرشب  ياه  لولـس  ییادتبا 

؛ دنک نیداینب  ینوگرگد  راچد  ار  گنهرف  نوگانوگ  ياه  هزوح  دناوت  یم  دنتسه ، عماوج  نادمآرس  ناگدیزگرب و 

ناهج رد  هلئسم  نیا  .تسا  هدروخ  هرگ  یتنـس  ياهرواب  ینید و  ياه  شزرا  اب  يداقتعا ، رظنم  زا  ناهج  رـسارس  يزاس ؛ بهذم  ه )_
، یمالـسا عماوج  رادرک  راتفگ و  رد  لوحت  داـجیا  اـهرواب و  ماـظن  رد  ینوگرگد  نیارباـنب ، .دـنک  یم  قدـص  هژیو  یعون  هب  مالـسا ،

یگنهرف یبهذم و  یتخاونکی  هب  مسیرالوکس  مسیلاربیل و  هبرح  اب  هک  دهد ، یم  لکـش  ار  رگرامعتـسا  ياکیرما  حرط  علـض  نیمجنپ 
(1) .دشیدنا یم  عماوج 

یـشاپورف و يارب  وس ، کی  زا  نارگرامعتـسا  هک  دوزفا  دیاب  دنک ، یم  دـیدهت  ار  ینید  ماجـسنا  نانچمه  هک  هلئـسم  نیا  حیـضوت  رد 
يوس زا  دننک و  یم  کمک  نیغورد  یگتخاس و  ياه  هقرف  اه و  بتکم  شرورپ  شیور و  هب  یبهذم ، ینابم  هب  دیقم  عماوج  طاطحنا 

کسمت اب  ار  راد  نید  هدوت  ِيداقتعا  ياه  هیاپ  رگید ،

 . ص ش 34 ، ، 1383 تثعب ، هیرشن  - 1
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هب نتخادرپ  موزل  حرط  اب  سپـس  دننک و  یم  كان  ههبـش  ناگناگیب ، هلیـسو  هب  ندش  هتفرگ  هرخـس  هب  ییارگ ، هفارخ  نوچ  یلئاسم  هب 
.دننک یم  تسس  ار  دیاقع  نآ  تاساسحا ، زا  زیهرپ  یملع و  بلاطم 

هطلـس .دناشکب  دوخ  هطلـس  ریز  هب  ار  لماک  لالقتـسا  یعدم  ياهروشک  زا  يرایـسب  ناگبخن  تسا  هدـش  قفوم  اکیرما  همانرب ، نیا  اب 
برغ موسر  بادآ و  شریذـپ  ییوج و  یـسارکمد  یهاوخ ، يدازآ  هب  اهنآ  لیامت  رد  ناگبخن ، رب  اکیرما  يرکف  یگنهرف و  يدام و 

.دبای یم  یلجت  دنسپ ،

يا هنوگ  هب  ار  دوخ  يژتارتسا  هریاد  یبرغ ، ياه  تردـق  هدـش  ثعاـب  برغ ، یگنهرف  يداـصتقا و  یـسایس ، میهاـفم  زا  يریذـپوگلا 
همه ندرک  هدولآ  بیترت ، نیا  هب  دشاب و  یعامتجا  تاقبط  همه  رب  طلـست  هکلب  ناگبخن ، لرتنک  اهنت  هن  اهنآ  فدـه  هک  دـننک  میظنت 

.تسین شیپ  رد  انعم  نیا  زج  یفده  دوش و  یم  یلمع  یبرغ  هدولآ  ياه  شزرا  هب  عماوج 

تخانش هب  تسخن ، ماگ  رد  هکنآ  زج  تسین  یهار  یگدولآ ، نیا  زا  يریگولج  يارب  هک  مینک  یم  هراشا  ارذگ  تروص  هب  اج  نیمه 
رکف و لالقتـسا  اب  دیاب  ار  تخانـش  نیا  .میزادرپب  اهنآ  یلـصا  ياه  هشقن  يژتارتسا و  برغ و  ياه  ماظن  زا  لماک  تسرد و  كرد  و 
میـسانشب و لماک  روط  هب  ار  دوخ  یناریا  یمالـسا و  گنهرف  مود ، ماگ  رد  .میروآ  تسد  هب  یـسایس  دـیدج  ياـه  شور  رد  راـکتبا 

اهنت هن  هک  ییاهوگلا  .میروآ  مهارف  دوخ  هعماج  يارب  ملاس  بولطم و  ییاهوگلا  میـشکب ، تلاـجخ  میـسرتب و  ریغ »  » زا هکنآ  نودـب 
ناسنا یگنوگچ  هک  دنتسه  ییاه  هوسا  دنتسین ، برغ  گنهرف  زا  هتساخرب 

یمالسا بالقنا  www.Ghaemiyeh.comناگبخن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 242زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:28

هتـشاد و نامیا  یمدرم  ياهرواب  تاداقتعا و  ینید و  هعماج  یمالـسا ، ياه  شزرا  هب  موس ، ماگ  رد  دـننازومآ و  یم  ار  ندـش  لماک 
مزال هکلب  نکمم ، اهنت  هن  اه  ماگ  نیا  نتـشادرب  هک  میزیهرپب  ماقم  هاج و  هب  عمط  یبلط و  تردـق  زا  ناکما  دـح  اـت  میـشاب و  راداـفو 

.تسا

تردق ناگبخن و  . 6

تردق ناگبخن و  . 6

نآ ظفح  یباـی و  تسد  یگنوگچ  تردـق و  هلوقم  تسا ، دـنیاشوخ  یـسایس  ناـگبخن  هژیو  هب  ناـگبخن ، يارب  هک  یثحاـبم  زا  یکی 
.تسا

کی تشونرـس  لرتـنک  هک  شترا  تسایـس و  تعنـص ، ناربـهر  زا  یکچوـک  هورگ  يارب  هک  تسا  یحالطـصا   (1)، تردق ناگبخن 
صاخـشا و نالوئـسم ، نارکف ، نشور  نادنمـشناد ، لماش  هدعاق ، ربانب  هورگ ، نیا  .تسا  هدش  هدرب  راک  هب  دنراد ، هدهع  رب  ار  روشک 
ار تاناجیه  تاساسحا و  دنریگ ، یم  یتامیمـصت  دنراذگ ، یم  ياج  رب  يریثأت  هدروآ ، تسد  هب  ِتردـق  اب  هک  دوش  یم  ییاه  هورگ 

ییاناوت زا  هک  دنتسه  يا  هتسباو  کچوک  هورگ  لماش  یعیبط ، روط  هب  دارفا ، نیا  .دنـسر  یم  ییاهزایتما  هب  دنراد و  یماو  كرحت  هب 
(2) .دنرادروخرب يرترب  ياه  تراهم  ای  اه 

ار هعماج  يزیر  همانرب  نانآ  .دنریگ  یم  هدهع  رب  ار  يدیلک  مهم و  لغاشم  دنراد و  ییالاب  تردق  راذگ ، تسایس  ذوفناب و  هقبط  نیا 
.دنرادن يوریپ  زج  يا  هراچ  رگید ، تاقبط  دنهد و  یم  ماجنا 

.Power Elite.1 - 1
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نیا لباقم  رد  عقاورد ، .دـنهد  یم  ار  ییاهن  رظن  دـننک و  یم  ادـیپ  لـح  هار  دـننک ، یم  حرطم  دـنهد ، یم  صیخـشت  ار  لـئاسم  ناـنیا 
تینما دوبن  تلع  هب  یتـموکح  ناـگبخن  اـهروشک  یخرب  رد  هک  تسا  یتـیعقاو  نیا  رگید ، يوس  زا  .دراد  رارق  فیعـض  هقبط  هورگ ،

ياـه هورگ  هب  اـی  دـنروآ  یم  يور  يزاـسرهاظ  يراـکایر و  هب  اـی  شیوخ ، تیعقوم  ياـقب  دوـجوم و  تیعـضو  ظـفح  يارب  یلغش ،
.دنروآ تسد  هب  تردق  رد  ندنام  یقاب  يارب  یهار  ات  دندنویپ  یم  یفخم  ياه  نمجنا  ییایفام و 

ناگبخن شخرچ  . 7

ناگبخن شخرچ  . 7

، یـسایس ياه  هصرع  رد  ناگبخن  نتـشادن  شدرگ  هکارچ  تسا ؛ هدش  تلفغ  نآ  زا  هک  تسا  یعامتجا  یترورـض  ناگبخن ، شدرگ 
تردق هب  طوبرم  یشزرا  ياه  ییاناوت  شیازفا  عنام  دوش و  یم  رجنم  نآ  زا  تسردان  هدافتـسا  يارب  يزاس  هنیمز  تردق و  زکرمت  هب 

.دوش یم  دارفا  رد  هعماج  يربهر  تکراشم و  هب  لیامت  نادنورهش و 

: دماجنا یم  ثحب  رتشیب  نییبت  هب  هنیمز  نیا  رد  نادنمشیدنا  ياه  هیرظن  هب  یهاگن  هاتوک ، همدقم  نیا  اب 

هب .دنک  یم  حرطم  دوخ  یـسانش  هعماج  هجو  نیرترادیاپ  ار  ناگبخن  شدرگ  هیرظن  ییایلاتیا ، سانـش  هعماج  وت ، هراپ  ودرفلیو  فلا )
هتـشاد دوجو  هعماج  رد  هبخن  هورگ  ود  طقف  هک  یتیعـضو  رد  ینعی  ییانثتـسا ؛ صاخ و  تیعـضو  رد  اه  هورگ  ییاج  هباـج  يو ، رظن 

.دوش یم  هدیمان  ناگبخن  يراودا  شدرگ  دشاب ،

نایرج لماک  روط  هب  ناگدـیزگرب  ییاج  هباج  نآ  رد  هک  زاب  هعماج  یکی  دراد ؛ دوجو  هعماج  عون  ود  لـصا  رد  وت ، هراـپ  هدـیقع  هب 
هتسب هعماج  يرگید ، دراد و 
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(1) .دوش یم  هتسب  اتسیا و  هعماج ، دوش ، فقوتم  ناگبخن  شخرچ  یتقو  .تسین  یکرحت  نآ  رد  هک 

هب دـننک و  ذوفن  نآ  رد  دـنناوت  یم  رت  نییاپ  ِتاقبط  هتـسیاش  دارفا  دنـشاب ، رتزاـب  هدـننک  يربهر  تاـقبط  هک  یتروصرد  لاـحره ، هب 
.دهد یم  شهاک  زین  ار  یعامتجا  ياه  شنت  تلاح ، نیا  .دنسرب  يرتالاب  ياه  هاگیاج 

کی ياضعا  : » دوب دـقتعم  يو  .تسا  نآ  شخرچ  ناـگبخن و  هیرظن  نارـسفم  زا  ییاـیلاتیا و  دنمـشیدنا  رگید  اکـسوم ، وناـتئاگ  ب )
اه هصیصخ  نیا  دننک ، یم  یگدنز  اهنآ  هک  يا  هعماج  رد  دنرادروخرب و  يروص ، هچ  یعقاو و  هچ  ییاه ، هصیـصخ  زا  مکاح  تیلقا 

: دیوگ یم  ناگبخن  شخرچ  هرابرد  اکسوم  (2) «. دنراد یم  یمارگ  رایسب  تسا ، ریذپذوفن  تخس  هک  ار 

هزات ياهورین  نایغط  و  یـسایس ...  تردـق  نتفرگ  راصحنا  رد  يارب  طلـسم  رـصانع  لیم  نایم  هشقاـنم  رد  ندـمتم ، رـشب  خـیرات  لـک 
لوزن الاب و  هب  نییاپ  تاقبط  ياه  شخب  زا  یخرب  دوعص  زا  یـشان  هک  ار  ینایاپ  یب  شورخو  شوج  هشقانم ، نیا  دوش و  یم  هصالخ 

(3) .دروآ یم  دیدپ  تسا ، نییاپ  هب  الاب  تاقبط 

میناوت یم  .مینک  هدهاشم  ار  هعماج  رد  ینورد  داضت  میناوت  یم  ام  هک  دوب  دقتعم  یمالـسا ، هتـسجرب  سانـش  هعماج  نودلخ ، نبا  ج )
رطاخ هب  تکرح ، یب  نکاس و  عماوج  رب  درگ  نابایب  ياه  هلیبق  يزوریپ  يو ، رظن  هب  .مینیبب  ار  تردـق  ياـه  ییاـج  هباـج  شخرچ و 

هاگ نآ  .تشاد  همادا  تیلوئسم ، عفانم و  ظفح  رظن  زا  يوق ، تلود  سیسأت  ات  اه  يزوریپ  نیا  .دوب  ناشرتشیب  تیبصع  یگتسب و  مه 

ص 61. یسایس ، مولع  دیدج  ياه  هیرظن  رد  يریس  - 1
ص 100. ، 1378 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، تردق ، ياهراتخاس  لتنم ، ستراوش  ناج  - 2
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هویـش يریگراک  هب  .دروآ  یم  هارمه  هب  داسف  فعـض و  یبلط ، شیاسآ  نیا  دـندروآ و  یم  يور  یتسرپ  لمجت  هب  مکاـح ، ِناـگبخن 
هب نیا ، دماجنا و  یم  يدـیماان  شیازفا  هب  تیمکاح ، زا  مدرم  دـیما  فیعـضت  هدـنیازف ، ياه  تایلام  شرتسگ  ای  زیمآ ، تنوشخ  ياه 

هراومه نامکاح  تردق  زین  یجراخ  هلمح  نودب  هچرگ  دوش ؛ یم  رجنم  تموکح  یـشاپورف  هجیتنرد  ینوریب و  موجه  کی  شیادیپ 
(1) .دسر ارف  زین  یشاپورف  هظحل  شرمع ، غارچ  هلیتف  ندیسر  اهتنا  هب  اب  ات  تسا  شهاک  لاح  رد 

.دـندوب هتخادرپ  هیرظن  هئارا  هب  رـضاح ، ثحب  هنیمز  رد  هک  دوب  ینادنمـشیدنا  زا  یخرب  ياه  هشیدـنا  هب  هاتوک  یـشرگن  دـمآ ، هچنآ 
همکاح تئیه  رییغت  هلئـسم  نامه  ناگبخن ، شدرگ  زا  هنومن  نیرت  یقیقح  نیرت و  سوملم  نیرت ، یعقاو  زا  یکی  هکنیا  یناـیاپ  نخس 
تروص هب  بالقنا  ثحبم  رد  هک  دوش  یم  رجنم  بالقنا »  » هب جیاتن ، اه و  باتزاب  نیلوا  رد  ناگبخن ، شخرچ  رگید ، نخس  هب  .تسا 

.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  هدرتسگ 

1373،ص 264. یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، يدوعسم ، دیجم  همجرت : نودلخ ، نبا  خیرات  هفسلف  يدمحم ، نسحم  - 1
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یمالسا هشیدنا  رد  ناگدبز  ناگبخن و  مود : لصف 

هراشا

یمالسا هشیدنا  رد  ناگدبز  ناگبخن و  مود : لصف 

یسایس يداصتقا و  یعامتجا ، یگدنز  رب  نآ  هرطیـس  هعماج و  ِدوپورات  رد  لصا  نیا  ذوفن  تسا و  تلادع  نید  مالـسا  دیدرت ، نودب 
زین هعماج  تاناکما  ربارب و  مه  اب  دنمالـسا و  دنزرف  همه  یمالـسا ، هعماج  رد  مدرم  نیاربانب ، .تسا  هعماج  يرادیاپ  طرـش  اه ، ناسنا 

.دراد قلعت  همه  هب 

ياراد دوجوم ، یعامتجا  ياه  هاگیاپ  اه و  شزرا  دادـعت  هب  هک  هعماج  تیرثکا  لباقم  رد  دنتـسه  یتیلقا  ناگبخن ، ناـیم ، نیا  رد  اـما 
یم هحص  بلطم  نیا  رب  نوگانوگ ، عماوج  رد  ناگبخن  شقن  یسررب  .دنا  ناراذگریثأت » ، » هملک کی  رد  هتـسیاش و  دنلب و  یهاگیاج 

یناسک شقن  تسا ، هتخاس  نوگرگد  ار  يرشب  عماوج  تشونرس  هداتفا و  قافتا  خیرات  لوط  رد  هک  ییاه  نایرج  یـسررب  اب  .دراذگ 
.دیامن یم  هتسجرب  رایسب  دنرادروخرب ، يا  هژیو  يراذگریثأت  تردق  ییاناوت و  زا  هک 

موـلع رد  هک  هداد  شرورپ  یناـگبخن  خـیرات ، لوـط  رد  یمالـسا  ندـمت  .تسین  انثتـسم  یلک  رما  نیا  زا  زین  مالـسا  هشیدـنا  خـیرات و 
، تقیقحرد .دنا  هتشاذگ  ياج  رب  شیوخ  زا  فرگش  يریثأت  ساسح و  یشقن  هدنزرا ، يراثآ  فلتخم ،
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دنریگ و یم  رارق  اهدادیور  زارف  رب  هک  تسا  يا  هتـسجرب  ياه  ناسنا  نینچ  ِيدـمآراک  شالت و  نوهرم  یمالـسا  ندـمت  يریگ  جوا 
.دنوش یم  زاس  خیرات  نیرفآ و  هدیدپ 

اه نیرتهب  ، » تسا دقتعم  دوخ  هیرظن  رد  اکسوم  انتئاگ  .تسا » ناحلاص  تموکح  لابند  هب  یعون  هب  مالـسا  : » تفگ دیاب  یلک  روط  هب 
تموکح تروـص  نیرتـهب  هب  دوـخ  ناـعونمه  رب  دـنرداق  دنتـسه و  بساـنم  تیعقوـم  رد  هک  دنتـسه  ییاـه  ناـسنا  تموـکح ، يارب 
ییانثتـسا ياه  یگژیو  زا  هک  دـیق  نیا  اـب  .دوش  یم  اـه  هورگ  دارفا و  یماـمت  لـماش  ناگدـیزگرب  نیا  اکـسوم ، هیرظن  رد   (1)« .دننک

ِهللاَدـْنِع ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  : » تسا هدـش  حیرـصت  نـینچ  نآرق  رد  ناـحلاص  یمالـسا  تموـکح  یگژیو  نـیرت  مـهم  هـب  .دنـشاب  رادروـخرب 
(2) «. ْمُکیْقتَا

: دوش یم  هتخادرپ  مالسا  هاگدید  زا  ناگبخن  فیاظو  اه و  یگژیو  زا  یخرب  هب  لصف ، نیا  رد 

میرک نآرق  . 1

میرک نآرق  . 1

ترطف هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  دراد _  رارق  يرـشب  عماوج  یمامت  رایتخا  رد  هک  یهلا  مالک  نیرت  لماک  ناونع  هب  نآرق _  دـید  زا 
ادـخ يوس  هب  تشگزاـب  رد  دـناوت  یم  .یلوزن  ریـسم  مه  دـنک ، ادـیپ  يدوعـص  ریـسم  دـناوت  یم  مه  دراد ؛ یفنم  تبثم و  دـُعب  ود  وا 

لوجع و رگ ، هلداجم  صیرح ، لیخب ، دناوت  یم  دونـشب و  ار  ِیتَّنَج » یلُخْداَو  يدابِع  ِیف  یلُخْداَف   » نامرف هک  دـشاب  ًهیِـضْرَم » َهیِـضاَر  »
، ناسنا دشر  يارب  لاح  نیع  رد  نآرق  اما  دنک ، طوقس  ِنیِلفاّسلا » َلَفْسَا   » ات دشاب و  ساپسان 

.مود لصف  بالقنا ، ود  نیب  ناریا  یسایس  ناگبخن  - 1
.13 تارجح : کن : - 2
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، یتــسرپدوخ هـک  هدرک  یفرعم  ار  یعناوــم  (1) و  تــسا هـلمج  نآ  زا  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  رکفت ، مـلع ، هـک  هدرک  رکذ  یلماوـع 
(2) .تساهنآ زا  یخرب  نامگ  نظ و  زا  يوریپ  ینیبرتربدوخ و  یتسرپایند ،

ناسنا ياه  یگژیو  هب  نآرق  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  يو  يارب  هک  یهاگیاج  زا  ناسنا  طوقـس  دوعـص و  لماوع  ندش  صخـشم  اب 
ربص دهع و  هب  يافو  داد ، لدع و  ییارگ ، مدرم  سفن ، رب  طلـست  ادخ ، هب  لکوت  زیخاتـسر ، ایبنا و  ادخ و  هب  نامیا  دزادرپ ؛ یم  لماک 

(3) .تسا نآرق  رد  ناسنا  ماقم  هدنهد  ناشن  هک  تسا  اه  یگژیو  هلمج  زا  ییابیکش  و 

زا .دـندنام  زاب  نآ  ماجنا  ییاناوت  زا  نیمز ، اه و  نامـسآ  هک  دنتـسه  ییاه  ماقم  یهلا ، يراد  تناما  یناسنا و  تمارک  یهلا ، تفـالخ 
نیرتهب رد  هدـش ، هدـیرفآ  هک  یناسنا  .تسا  ینامحر  هخفن  هب  يو  یعقاو  شزرا  تسا و  تاقولخم  هدـیزگرب  ناـسنا  نیا  نآرق ، دـید 

.دراد راـیتخا  رد  ار  تیادـه  لـیاسو  ماـمت  هکارچ  تسا ؛ شیوخ  رواد  هاوگ و  نیرتـهب  وا  .تسا  نیمز  يور  ادـخ  هدـنیامن  تروص ،
.دوش یتسه  ملاع  هراصع  ات  دسرب ، لماک  ناسنا  ماقم  هب  دیاب  نیاربانب ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  . 2

رد هکلب  شیوخ _  هعماـج  رد  يداـینب  یـساسا و  ینوگرگد  ماـجنا  يارب  زین  ربماـیپ  هک  دوش  یم  هراـشا  هاـتوک  ارذـگ و  تروـص  هب 
تخانش و رد  ربمایپ  يزاسرتسب  نیرت  مهم  هک  تخادرپ  هنیمز  ندرک  مهارف  هب  اه _  نامز  اه و  ناکم  یمامت 

.رصع 6 و  هرقب : کن : - 1
.28 مجن : 32 ؛ ماعنا : 8 و 23 ؛ هیثاج : کن : - 2

.17 نامقل : 136 ؛ ءاسن : 1 و 2 ؛ هدئام : 10 ؛ سمش : 4 و 129 ؛ هرقب : 8 ؛ رمز : کن : - 3
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رب يراذگریثأت  ییاناوت  هک  یناسک  دادعتسااب و  دارفا  زا  ربمایپ  توعد  .دوب  هدامآ  هتسیاش و  دارفا  دادعتسا و  رکف و  نابحاص  شنیزگ 
.تسا مالـسا  یناـهج  تلود  لیکـشت  ياـه  هنیمز  ندروآ  مهارف  رد  ربـمغیپ ، يارگ  هـبخن  هـیحور  هدـنهد  ناـشن  دنتـشاد ، ار  نارگید 

ار يرگید  دارفا  ات  دـندش  یم  هدـیزگرب  ربمایپ  يوس  زا  لاعف  هرهم  کی  تروص  هب  دـندروآ ، یم  نامیا  ادـخ  لوسر  هب  هک  یناگبخن 
تیادـه مالـسا  يوس  هب  ار  دوخ  هلیبق  تسناوت  هک  دوب  رذوبا  دارفا ، نیا  هنومن  .دـننک  توعد  مالـسا  يوس  هب  دنتـشاد ، یگداـمآ  هک 

ِمْوَْقلاُدِّیـَـس « ؛ تـسا يرازگتمدـخ »  » تفــص دـنک ، یم  رکذ  عـماوج  ناگدـیزگرب  يارب  ربماـیپ  هـک  يا  هتــسجرب  تافــص  زا  .دــنک 
(1) «. مُهُمِداخ

یـسک اهنآ  نایم  دنادب  دهد و  تسایر  نت  هد  رب  ار  يدرم  سکره  دنک ، یم  حیرـصت  رگید  ياج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن 
نادب نیا   (2) .تسا هدرک  هلماـعم  دـب  عـقاورد  هدرک و  بلقت  ناناملـسم  ربماـیپ و  ادـخ و  هب  تبـسن  تسا ، رترب  درم  نآ  زا  هک  تـسا 

هک یـسک  نآ  هن  دوش ، هدـیزگرب  دـیاب  دراد ، ار  مزـال  تافـص  اـه و  یگژیو  نوـچ  هک  تسا  نآ  هبخن  ربماـیپ ، دـید  زا  هک  تساـنعم 
.دشاب زین  هبخن  راچان  هب  هدش ، هدیزگرب 

هب دـنوادخ  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ندـش  هدـیزگرب  .تسا  یهلا  هدـیزگرب  انامه  هبخن  نیرتهب  تقیقحرد ،
دش ثعاب  دندوب _  شیوخ  عماوج  ناگدیزگرب  دوخ ، هک  ایبنا _  تافص  عیمج  هب  يو  یگتسارآ  توبن و  تلاسر و 

ص93. ، 1382 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، هحاصفلا ، جهن  رد  يریس  ینباکنت ، دیرف  یضترم  - 1
ص 334. ، 1382 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، هحاصفلا ، جهن  رد  يریس  ینباکنت ، دیرف  یضترم  - 2
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.دوش هتخانش  راصعا  نورق و  مامت  هبخن  اهنآ ، لضفا  متاخ و  ناونع  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  دوخ  ات 

(ع) یلع نانمؤمریما ، . 3

هراشا

(ع) یلع نانمؤمریما ، . 3

دنلب ماقم  رانک  رد  ات  هدش  ثعاب  يرهاظ ، ِتفالخ  هاتوک  تدـم  رد  سپـس  هناگ و  هس  يافلخ  ربمایپ و  نامز  رد  (ع ) یلع ماما  روضح 
هب تمـسق  نیا  رد  .دوش  هجوت  ربمایپ ، زا  دـعب  هعماج  رد  درف  نیرت  هتـسجرب  یمالـسا و  مکاح  کی  ناونع  هب  ناشیا  راتفگ  رب  تماما ،

.دوش یم  هراشا  اهنآ  تافص  یمالسا و  هعماج  ناگدیزگرب  دروم  رد  (ع ) ماما یعامتجا  یسایس _  هاگدید 

زا اهنت  ییاناوت ، ییاناد و  نیا  .دـشاب  یناسنا  تمارک  تریـصب و  شناد ، اب  هارمه  دـیاب  ینید ، ماظن  یمالـسا و  هعماج  يالتعا  هرادا و 
یلهاج هعماج  هب  یهاگن  .دنـشاب  هتفرگ  رارق  هبرجت  شناد و  ناـبحاص  شیدـناون و  ناـگبخن  هرمز  رد  هک  دـیآ  یمرب  یناـسک  هدـهع 

، يدنلبرـس تمارک و  زا  راشرـس  ینید و  يا  هعماج  هب  نآ  لیدـبت  نآ و  رد  لوحت  رییغت و  داـجیا  سپـس  نآ و  ياـه  یگژیو  برع و 
.تسا هعماج  رد  ناگدیزگرب  ناگبخن و  شقن  هدنهد  ناشن 

هقلح گرم ، هناتـسآ  رد  تادوجوم  يدوبان ، یتسین و  هدامآ  ایند  ، » تثعب زا  لبق  ناـمز  رد  (ع ) یلع ماـما  هاگدـید  زا  ربماـیپ : کـی _ 
نیا ساسارب   (1)« .دوب هدیـسر  یهاتوک  هب  اهرمع  هدیـسوپ و  ایند  ياـه  مچرپ  هتخیر ، مه  رد  تاـیح  بابـسا  هتـسکش ، نآ  ِیگدـنز 
هن لباقتم و  دامتعا  هن  .تشادن  یناماس  چیه  یعامتجا  رظن  زا  هک  دوب  يدوبان  هب  ور  يا  هعماج  ربمغیپ ، تثعب  لحم  هعماج  فیرعت ،

هبطخ 198. هغالبلا ، جهن  - 1
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.دوب هدش  هدرپس  یشومارف  هب  تیاده  ياه  هناشن  يراگتسر و  هار  هتفر و  دای  زا  تقیقح  قح و  هدنیآ ، هب  دیما 

ینوگرگد لوحت و  هب  دوخ ، ِتلاسر  غالبا  اب  یهلا ، هدـیزگرب  کی  یعامتجا و  هبخن  کی  ناونع  هب  ربمایپ  يا ، هعماج  نینچ  نایم  رد 
يارب عقاورد  دنک و  یم  مهارف  ار  هعماج  يدنلبرس  تما و  يدنمجرا  تابجوم  دنز ، یم  رانک  ار  اه  يراجنهان  .دنز  یم  تسد  هعماج 
يرمث چـیه  هشیدـنا  گـنهرف و  ياـه  غاـب  شناتـسمز  رد  دوب و  هدـش  کـشخ  شناد  ملع و  ياـه  گرب  شزییاـپ  رد  هک  يا  هعماـج 

.دش زاب  تیونعم  اوقت و  ياه  هچنغ  تفکـش و  یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  ياه  هفوکـش  نآ ، رد  هک  دروآ  دیدپ  يراهب  تشادنربرد ،
ماما .دش  حتف  تفرعم  ملع و  ياه  هلق  روراب و  نامیا  تخرد  دیشوج ، تیلهاج  ياهراز  هروش  رد  یتسرپ  هناگی  دیحوت و  ياه  همشچ 

: دیامرف یم  حیرشت  نینچ  ار  یهلا  هدیزگرب  ندش  هدیزگرب  هجیتن  (ع ) یلع

(1) .ِِهنامَز ِلْهَِال  ًاعیبَر  ِِهتَّمُِال و  ًهَمارَک  ِِهَتلاسِِرل َو  ًاغالَب  هللا  هلَعَج 

نآ تقیقح  ناگنـشت  يارب  يراهب  ناراب  نانوچ  تما و  نیرفآراختفا  تلاسر ، هدـننک  غالبا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنوادخ ،
.داد رارق  ناراگزور 

(2) .َهلاهَْجلا َنِم  ِِهناکَِمب  ْمُهَذَْقناو  ََهلالَّضلا  َنِم  ِِهب  ْمُهادهَف 

.دیشخب ییاهر  تلاهج  زا  درک و  تیاده  داد و  تاجن  یهارمگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هلیسو  هب  ار  مدرم  دنوادخ ، سپ 

هبطخ 198. هغالبلا ، جهن  - 1
هبطخ 1. هغالبلا ، جهن  - 2
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رد هزات  یحور  ندش  هدـیمد  يزبسرـس و  زین  يدنلبرـس و  يزارفارـس و  هعماج ، نآ  رد  ربمایپ  شقن  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم 
.ینادان یهارمگ و  زا  یشخباهر  يراگتسر و  هب  مدرم  تیاده  يارب  دش  يا  هلیسو  عقاورد ، دوب و  هدرم  دبلاک  نآ 

ات دوب  یهلا  يا  هدیزگرب  زین  وا  تشاد و  هتسجرب  یـشقن  یمالـسا  هعماج  رد  هک  يا  هبخن  رگید  (ع ) یلع ترـضح  دید  زا  ماما : ود _ 
زا هک  دوب  یـسک  ماما »  » .دوب تماما »  » ماقم ياراد  هک  دوب  يدرف  دنک ، ینیرفآ  شقن  نآ  تیاده  رد  نوگرگد و  ار  هعماج  تشونرس 

هتفرگ ادخ  زا  ار  نامیا  ملع و  (2) و  دندوب ناگتسیاش  ناحلاص و  زا  اهنآ  همه   (1) .دوبن نارگمتـس  زا  دش و  یم  هدیزگرب  ادخ  يوس 
(3) .دندوب

رد ار  ناهج  همه  شرون  اب  هک  تسا  ینابات  دیـشروخ  نیمز و  رد  وا  نیـشناج  شناگدنب ، رب  وا  تجح  قلخ ، نایم  رد  ادخ  نیما  ماما ،
.دریگ یمرب 

داهن و انب  دـیدج  یماـظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکم  یبن  .دوب  (ع ) یلع ماـما  ترـضح  ربماـیپ ، زا  دـعب  اـهنآ  نیلوا  ناـماما و  زا  یکی 
رب راتخاس  نآ  زا  تنایـص  ظـفح و  هفیظو  .درک  یفرعم  ینید  ياـهوگلا  مه  يزاـس و  گـنهرف  مه  .داد  لیکـشت  لآ  هدـیا  یتموکح 
هک تسا  یهیدـب  هتفرگ و  رارق  بیـشن  زارفرپ و  تیعقوم  رد  یعیبط ، روط  هب  تسرپرـس ، نودـب  هعماـج  .تفرگ  رارق  (ع ) ماـما هدـهع 

تسا و هعماج  یهابت  زا  يریگشیپ  تسا ، حرطم  هعماج  ناگبخن  يارب  هک  یمادقا  نیرت  مهم  نیلوا و  .دشاب  هتشاد  ار  یـشاپورف  هنیمز 
: داد ماجنا  (ع ) یلع ماما  هک  تسا  یمادقا  نیا 

.124 هرقب : کن : - 1
.72 ایبنا : کن : - 2
.56 مور : کن : - 3
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(1) .ًامْدَه ْوَا  ًاْمَلث  هِیف  يرَا  ْنَا  هَلْهَا  َمالْسِْالا َو  ْرُْصنَا  َْمل  ْنِا  ُتیِشَخَف 

.مشاب نآ  يدوبان  دهاش  ای  منیب  نآ  رد  يا  هنخر  منکن ، يرای  ار  شنارادفرط  مالسا و  رگا  مدیسرت 

هک يا  هجیتن  .دوب  لطاب  ندرب  نیب  زا  نید و  تیبثت  رارقتـسا و  یعامتجا ، هبخن  هدیزگرب و  ربهر  ماقم  رد  (ع ،) ماما یلمع  مادـقا  هجیتن 
: دنتسه نآ  یپ  رد  یقیقح  ناگبخن  یعقاو و  ناحلاص  مامت 

(2) .ُْهنَْهنَت ُنیّدلا و  َّناَمْطا  َقَهَز َو  ُلِطاْبلا َو  َحاز  یّتَح  ِثادحَْالا  َکلت  ِیف  ُتْضَهَنَف 

.تفای رارقتسا  نید  تفر و  نایم  زا  لطاب  هکنآ  ات  متساخ ، اپ  هب  اغوغ  بوشآ و  نآ  نایم  رد  سپ 

.تسا هعماج  گنهرف و  رد  یمالسا  ینابم  لوصا و  میلاعت و  يایحا  یمالسا ، هعماج  نایم  رد  ناماما  شقن  دیدرت  نودب 

هک دشاب _  هتشاد  عامتجا  رد  رگید  یناگدیزگرب  هب  زاین  یهلا ، ناگبخن  ناحلصم و  تاحالـصا  موادت  رگا  ناحلاص : ناکین و  هس _ 
، نآ ناحلاص  دیاب  تسا ، یمالـسا  هعماج  زا  تبحـص  یتقو  .دنا  هعماج  نآ  ناکین  دارفا ، نیرتهب  تسا _  نینچ  زین  یعیبط  تروص  هب 

: دماجنا یم  هعماج  یشاپورف  هب  اهنآ  نادقف  کش ، یب  .دنوش  قفوم  همه  تیاده  رد  ات  دنشاب  یمالسا  تما  هدیزگرب 

(3) .ٌرِجَدُْزم ٌرِجاز  ٌرِّیَغُم َو ال  ٌرِْکنُم  الَف  ...ُداسَْفلا  َرَهَظ  ...مُکُءاحَلُص  مُکُرایْْخَا َو  َْنیَا 

زا هک  یـسک  هن  دزاس و  نوگرگد  ار  تشز  راک  هک  هدـنام  یـسک  هن  اـما  دـش ، راکـشآ  داـسف  امـش ...؟ ناـحلاص  ناـبوخ و  دـنیاجک 
.دراد زاب  تیصعم  ینامرفان و 

همان 62. هغالبلا ، جهن  - 1
هبطخ 129. هغالبلا ، جهن  - 2
هبطخ 129. هغالبلا ، جهن  - 3
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حلاصان ناگبخن 

حلاصان ناگبخن 

اب قبطنم  يدرکیور  تبثم و  يا  هرهچ  ناشرتشیب  هک  هعماج  نادمآرـس  هتـسجرب و  ياـه  تیـصخش  رب  نوزفا  یعاـمتجا ، تارییغت  رد 
يدرکراک رثؤم و  یهاگیاج  ياراد  وس ، کی  زا  هک  دـنزادرپ  یم  شقن  يافیا  هب  زین  يرگید  رـصانع  دـنراد ، هعماج  نآ  ياه  شزرا 

هرداصم یپ  رد  هک  اـهنآ  شُِرب  ییاـناوت و  .تشذـگ  اـهنآ  فصو  هک  دنتـسه  یهورگ  لـباقم  هطقن  رد  وس ، رگید  زا  زیگنارب و  لـمأت 
رثؤم روضح  نتشادن  زا  یـشان  ألخ  زین  مومع و  یناوتان  ینادان و  زا  يریگ  هرهب  اب  رتشیب  دنتـسه ، هعماج  يونعم  يدام و  ياه  هیامرس 

.دریگ یم  تروص  هعماج  ِناحلصم 

ياهدمایپ روضح و  هب  هدش ، هتفگ  نخـس  هعماج  کی  ناگدیزگرب  زا  اج  ره  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  نآ  نانیا  ساسح  مهم و  شقن 
هب ور  دـنور  رد  ینوگرگد  داجیا  هعماج و  لامک  دـشر و  زا  يریگولج  رد  اـهنآ  شقن  هکارچ  تسا ؛ هدـش  هراـشا  زین  اـهنآ  درکلمع 

.تسا یندشانراکنا  عامتجا ، لماکت 

: تسا هدوب  راذگرثا  هعماج  رد  اهنآ  راتفر  اهدرگش و  هک  هدش  هدرب  مان  سانلا  ماوع  نارگاوغا  ناونع  هب  هورگ  ود  زا  هغالبلا  جهن  رد 

کی هب  رصحنم  هک  دنتـسه  يدارفا  ناقفانم  .دراد  دوجو  توافت  اهنآ  يرهاظ  درکلمع  یبلق و  دیاقع  نیب  هک  یهورگ  ناقفانم : فلا )
ناگدـیزگرب عمج  رد  تفـص  نیا  ناگدـنراد  (ع ) یلع ماما  حیرـصت  هب  نیاربانب ، .دنتـسین  نامز  کـی  رد  دودـحم  هعماـج و  هورگ و 

حرطم لصف  يادتبا  رد  هچنآ  .دنزادرپ  یم  شقن  يافیا  هب  هعماج ، رد  ساسح  هاگیاج  باختنا  اب  دنراد و  روضح  زین  هعماج 
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: دیامرف یم  قافن  لها  ناگبخن  شقن  هرابرد  (ع ) یلع ماما  تسا ؛ عماوج  ناگبخن  ندوب » راذگریثأت   » هلئسم دش ،

(1) .ًانایْتفا َنوُّنَتْفَی  ًاناْولَا َو  َنُونَّوَلَتَی  َنوُّلِزُْملا ، َنوُّلاّزلا  َنوُّلِّضُْملا َو  َنوُّلاّضلا  مُهَّنِاَف  ِقافِّنلا  َلْهَا  ْمُکِرِّذَُحا 

ياه گنر  هب  .دـنا  هدـننک  قیوشت  يراکاطخ  هب  راکاطخ و  .دـنا  هدـننک  هارمگ  هارمگ و  نانآ  اریز  مناـسرت ؛ یم  ناـقفانم  زا  ار  اـمش 
.دننک یم  هدافتسا  فلتخم  ياهدنفرت  زا  دنوش و  یم  رهاظ  نوگانوگ 

ياهدـنفرت زا  ریگ  هرهب  يراکاطخ و  هب  قوشم  هدـننک ، هارمگ  دنتـسه ، زین  قافن  لها  هک  يا  هدـیزگرب  ياه  ناـسنا  (ع ) ماـما ناـیب  هب 
 _ تسانعم نیا  دّیؤم  خیرات  هک  دوش _  مدرم  یهارمگ  هابتـشا و  ثعاب  رگا  نوگانوگ ، ياه  گنر  هب  اهنآ  ندش  رهاظ  .دـننوگانوگ 

.یصخش ياه  هار  رد  یناگمه  عفانم  زا  يرادرب  هرهب  رد  يریگ  جوا  یبایماک و  يارب  دش  دهاوخ  يریسم  دیدرت  نودب 

يارب .دـنروآ  یم  مهارف  هعماج  رد  ار  فالتخا  هنتف و  بابـسا  دوخ  رورغ  اب  اما  دـنا ، هعماج  ناـگرزب  هچرگا  ناـنیا  ناـبلط : هاـج  ب )
مدرم هب  نانیا  یفرعم  (ع ) یلع ماما  شالت  مامت  .دـننک  یم  یناماسبان  راچد  ار  هعماـج  دـنزادنا و  یم  تمحز  هب  ار  مدرم  دوخ ، عفاـنم 

: دنربب اهنآ  تیهام  هب  یپ  ناشرادرک  راتفگ و  زا  ات  تسا 

(2) .ِهَْنتِْفلا ِناکْرَا  ُِمئاعَد  ِهَِّیبَصَْعلا َو  ِساسَا  َدِعاوَق  ْمُهَّنِاَف  ...اوُعَّفََرت  ...اورَّبَکَت َو  َنیذَّلَا  ْمُِکئارَبُک  ْمُِکتاداس َو  ِهَعاط  ْنِم  رَذَْحلا  َرَذَْحلاَف  الَا 

هبطخ 194. هغالبلا ، جهن  - 1

هبطخ 192. هغالبلا ، جهن  - 2
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...دنرادنپ یم  رتالاب  ار  دوخ  ...دـنزرو و  یم  ربکت  هک  نانآ  ناتناگرزب ، نارـس و  يرب  نامرف  يوریپ و  زا  راهنز ! راهنز ! دیـشاب : هاگآ 
.دنتسه هنتف  ياه  نوتس  یلهاج و  بصعت  هدولاش  نانآ 

دوخ عفانم  هب  ندیـسر  يارب  دوخ  ییاناد  دادعتـسا و  زا  ییاناوت و  يرترب و  زا  یعامتجا  ناـگبخن  زا  هورگ  نیا  (ع ) یلع ماـما  ناـیب  هب 
یهارمه و هب  ار  مدرم  دـنراد ، يرترب  یعاـمتجا ، ذوفن  يرکف و  غوبن  ظاـحل  زا  دوخ ، ناـیفارطا  هب  تبـسن  نوچ  دـننک و  یم  هدافتـسا 

زین ار  دوخ  نارب  نامرف  نایفارطا و  هکلب  باذع ، راوازـس  دنراکاطخ و  دوخ  اهنت  هن  نانیا  دیدرت ، نودـب  .دـنراد  یماو  دوخ  زا  ِتعاطا 
هجیتن نیا  هب  ناوت  یم  (ع ،) یلع ماما  هاگدید  زا  ناگبخن  کیروئت  ياه  قادـصم  ندـش  صخـشم  اب  .دـننکفا  یم  یهارمگ  شتآ  رد 
نوناق لباقم  رد  نانیا  هتبلا ، تسا و  هعماج  ناگبخن  صوصخ  هب  یسایس و  ماظن  تمالس  هب  طونم  هعماج ، تفرشیپ  هنوگره  هک  دیسر 

.دننادب يداع  مدرم  زا  رترب  ار  دوخ  دنرادن  قح 

نامز اهورین و  نتفر  رده  زا  يریگولج  هجیتنرد ، تاهابتشا و  زا  زیهرپ  هعماج ، رتهب  هرادا  تسرد ، ياه  هار  نتفای  يارب  دیاب  ناگبخن 
ياراد هک  تسا  مزال  یناگبخن  دوجو  تیعـضو ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  .دننک  تروشم  اهنآ  اب  دنـشاب و  هعماج  ناربهر  رانک  رد  ارجا ،

: زا دنترابع  (ع ) یلع ماما  هاگدید  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  دشاب  ییاه  یگژیو  يرس  کی 

مدرم هب  ندش  کیدزن  . 6 قلخ ؛ هب  تبحم  . 5 قح ؛ شریذپ  . 4 قالخا ؛ ملع و  هب  فصتم  . 3 ییارگ ؛ مظن  . 2 مدرم ؛ نتسناد  رظان  . 1
 . ...و

کی ات  دوش  یم  ثعاب  تموکح ، يارب  يریگ  میمـصت  هورگ  رد  تردـق و  مره  سأر  رد  هتخاـسدوخ  ياـه  ناـسنا  هنوگ  نیا  دوجو 
ِيداصتقا یسایس و  ماظن 
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ار لماکت  یقرت و  ياه  هلپ  هاتوک  ینامز  رد  هعماج  نآ  کش ، نودـب  دـننک ، لمع  دوخ  فیاظو  هب  نانیا  رگا  هک  دریگ  لکـش  ملاـس 
.دیامیپ یم 

للملا نیب  هصرع  رد  تلود  هاگیاج  شقن و  مدرم و  روشک ، یلک  تیعضو  كرد  اب  دنفظوم  یسایس  ماظن  کی  رد  ناگبخن  نیاربانب ،
.دننک تیاده  وس  نآ  هب  ار  هعماج  لامک ، دشر و  ياه  هار  تخانش  اب  و 

ناملسم نادنمشیدنا  رظنم  زا  ناگبخن  . 4

هراشا

ناملسم نادنمشیدنا  رظنم  زا  ناگبخن  . 4

: دوش یم  هتخادرپ  یمالسا  نادنمشیدنا  زا  نت  دنچ  ياه  هاگدید  هب  دمآ ، هچنآ  لیمکت  يارب  تمسق  نیا  رد 

یلازغ دمحم  ماما  فلا )

یلازغ دمحم  ماما  فلا )

تعیب و دننامه  يرصانع  هب  هکلب  دنک ، یم  عمج  تردق _  تیعورشم  ياه  همـشچرس  ناونع  هب  ار _  تنطلـس  تفالخ و  اهنت  هن  يو 
دنوادخ : » دـیوگ یم  دـناد و  یم  هللا » نئازخ   » ار ناهاش  بولق  یلازغ  .دراد  هراشا  هعماج ) ناگبخن  ناونع  هب   ) دـقع لح و  لها  شقن 

(1) «. درک دهاوخ  لاؤس  مدرم  زا  شیاه  هنیجنگ  نیا  هرابرد 

.دیآ یم  رامش  هب  هدیدنسپ  يرما  تسا _  مکاح  هاش و  نامه  هک  ناگبخن _  هبخن  زا  يوریپ  یلازغ ، هاگدید  زا  نیاربانب ،

يدرورهس نیدلا  باهش  ب )

يدرورهس نیدلا  باهش  ب )

اب دیاب  هعماج  تسایر  قارـشا ، خیـش  رظن  هب  .دشیدنا  یم  یباراف  نوطالفا و  دـننامه  نآ ، رب  تیمکاح  هعماج و  تسایر  يارب  زین  يو 
یهلا و تمکح  زا  مه  هک  دنک  یم  ریوصت  ار  ینامیکح  نانآ  سأر  رد  درامـش و  یمرب  ار  ناملاع  زا  هورگ  تشه  يو  .دـشاب  میکح 

.ناهرب ثحب و  تمکح  زا  مه  دنرادروخرب و  یقوذ 

ص 27. ، 1381 امن ، یتسه  نارهت ، هعیش ، یسایس  هشیدنا  رد  تردق  عیزوت  تقیقح ، قداصدیس  - 1
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هطـساو ار  هعماج  هدیزگرب  میکح و  يو ، .دنا  یناسنا  هعماج  سییر  دنوش ، تفای  یناسک  نینچ  رگا  هک  دنک  یم  حیرـصت  يدرورهس 
(1) .دناد یم  یهلا  ریبدت  اب  هعماج  يربهار  و  راونالارون »  » زا تفرعم  ضیف و  تفایرد 

یمور نیدلا  لالج  انالوم  ج )

یمور نیدلا  لالج  انالوم  ج )

مدامد ضیف  یهلا و  رون  زا  ادخ » نادرم   » درخ ددرگ و  یمزاب  تفرعم  تایح و  یقاب  هدـنیاز و  همـشچرس  هب  زیچ  همه  يولوم ، رظن  زا 
هک نانآ  دنک ؛  یم  ادـیپ  شیارگ  ناگبخن  هب  يدام ، ناهج  ورملق  قلطم و  تحاس  نایم  يرارقرب  يارب  يولوم  .دوش  یم  دـنم  هرهب  وا 

.دنراد ریذپانرییغت  یلزا و  یشناد  دنتسه و  یهلا  يایلوا 

شناد زا  يرو  هرهب  بیغ و  ملاـع  هب  یباـیتسد  یناـسنا ، عاـمتجا  ناگدـیزگرب  و  ادـخ » نادرم   » یگژیو مور ، يـالم  دـید  زا  عـقاورد 
.دنا هدیسر  نآ  هب  رادنپ » هدرپ  ندیرد   » اب هک  تسا  يدمرس 

هدیدان يانعم  هب  نیا  تسا  یهیدب  .دش  نایب  هنومن  ناونع  هب  هک  دوب  یمالـسا  ندـمت  رد  رظن  بحاص  هس  زا  هاگدـید  هس  دـمآ ، هچنآ 
.تسین نوگانوگ  ياه  هاگدید  اه و  هشیدنا  یفن  نارظن و  بحاص  رگید  نتفرگ 

ناگبخن ینیمخ و  ماما  د )

ناگبخن ینیمخ و  ماما  د )

ینیمخ ماما  .دنناد  یم  یعقاو  هبخن  ار  لماک  ناسنا  رظن ، هصرع  نادنمـشیدنا  يرکف و  ياه  بتکم  زا  يرایـسب  دمآ ، هک  هنوگ  نامه 
ینافرع ثحابم  رانک  رد  زین 

ص 399. موس ، شخب  ، 1383 هاگشناد ، هزوح و  هدکشهوژپ  مق ، تفرعم ، یسانش  هعماج  هدازیلع ، اضرلادبع  - 1
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.تسا هدرک  نشور  ار  نآ  ياه  قادصم  سپس  هتخادرپ و  لماک  ناسنا  کیروئت  یفرعم  هب  دوخ  یسایس  و 

نوئـش عیمج  رهظم  یهلا و  يامـسا  تافـص و  همه  عماج  هک  يدرف  : » زا تسا  ترابع  ینیمخ  ماما  ینافرع  هاگدـید  زا  لـماک  ناـسنا 
، رهم فطل و  زا  ناشتایـضتقم  امـسا و  قیاقح  ندـش  هداهن  هعیدو  لـحم   » و یهلا » تافـص  ياـمن  هنیآ  عماـج و  دوجو  «، » دـشاب یهلا 

(1) «. تلالض تیاده و  بضغ ، تمحر و 

: دنک یم  حیرصت  هتکن  نیا  رب  دوخ  ماما  .دنراد  ییاه  یگژیو  نینچ  مالسلا _  مهیلع  موصعم _  همئا  اهنت  هک  تسا  نشور  هتبلا 

(2) .تسا لماک  ناسنا  نیرت  گرزب  تساه ، ناسنا  درف  نیلوا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ 

(3) (. مالسلاو هالصلا  هیلع  ) يولع كرابم  دوجو  ینعی  لماک  ناسنا 

همئا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  شگرزب  قادـصم  هک  ...تسا  هراـصع  لـماک ، ناـسنا  نیا  رد  دوـجوم ، نیا  رد  ملاـع  همه 
(4) .تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  ام  رصع  رد  و  مالسلا ) مهیلع  ) يده

 _ یـسایس هشیدـنا  رد  یمالـسا  تموکح  ناگدـیزگرب  ناگبخن و  ياـه  یگژیو  هب  اـجنیا  رد  ماـما ، یناـفرع  ياـه  هشیدـنا  راـنک  رد 
.مینک یم  هراشا  ناشیا  یعامتجا 

، یتسیز هداس  یمالـسا ، تیبرت  يراد ، تناما  نوناق ، ربارب  رد  عوضخ  يریذـپداقتنا ، مدرم ، تیاضر  بسک  مالـسا ، هب  لمع  داقتعا و 
رد تقادـص  ینوناـق ، طیارـش  زا  يرادروخرب  روما ، هرادا  ییاـناوت  نافعـضتسم ، زا  تیاـمح  ندوب ، مدرم  سرتـسد  رد  هقباـس ، نسح 

نتشاد هعماج ، تیوه  تسرد  تخانش  لمع ،

.30 صص 26 _  ش 42 ، ، 1383 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  نارهت ، نایبت ، ینیمخ ، ماما  - 1
ص 234. ج 16 ، رون ، هفیحص  - 2

ص 298. ، 1378 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، هالصلا ، بادآ  ینیمخ ، ماما  3 - 3
ص 423. ج 12 ، رون ، هفیحص  - 4
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(1)  . ...و ماقم  هب  نتشادن  یگتسب  لد  نآ ، میهافم  نید و  اب  ییانشآ  مدرم ، هب  يرازگ  تمدخ  هیحور 

، یهلا ناـسنا  لوا  دریگ ؛ لکـش  مدآ  هتـسد  ود  دوش  یم  ببـس  یمدآ ، دوجو  رد  تافـص  نیا  دوبن  اـی  دوـب  ینیمخ ، ماـما  هاگدـید  زا 
.لماک ناسنا  هرخألاب  عناق و  تبقارم ، ضرعم  رد  دهعتم ، لقتسم ، ادخ ، رضحم  رد  ملع ، بلط  رد  رازگ ، تمدخ  تلیـضفاب ، نامیااب ،

هکلب تاناویح  نانوچ  دـیاش  دـساف و  يدام ، لفاغ ، یتوغاط ، تلذ ، تحت  یبرغ ، هتـسباو ، نئاخ ، نامیا ، یب  باجح ، رد  ناـسنا  مود 
کی يربهر  ياهدومنهر  زا  كدـنا  یـشخب  دـماین ، بلطم  ندـش  ینالوط  زا  زیهرپ  يارب  هچنآ  زا  يرایـسب  اهنیا و  .اـهنآ  زا  رت  تسپ 

.تسا هدش  هتخادرپ  یمالسا  هعماج  ناگدنیامن  ناگتسجرب و  ناگبخن ، ياه  یگژیو  نییبت  هب  نآ  رد  هک  تسا  ینید  بالقنا 

ناگبخن يربهر و  مظعم  ماقم  ه )_

هراشا

ناگبخن يربهر و  مظعم  ماقم  ه )_

هلئـسم دوش ، یم  دـیکأت  نآ  رب  ناـنچمه  هدـش و  هجوت  نآ  هب  ماـظن  ربـهر  نانخـس  و  تیـالو » ثیدـح   » رد هک  ییاـه  هلوقم  زا  یکی 
.صاوخ ود _  ناگبخن ؛ کی _  دوش : یم  یسررب  شخب  ود  رد  يربهر  نانخس  تیلک  .تسا  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  و  ناگبخن » »

ناگبخن کی _ 

ناگبخن کی _ 

هک تسا  یهیدب   (2) «. هعماج يونعم  ياه  هیامرس  ، » رگید نخس  هب  و  دنتسه » هعماج  دبـسرس  ياه  لگ  ناگبخن ،  » يربهر هاگدید  زا 
اب زگره  يونعم  ياه  هیامرس 

شخب 4. ، 1379 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، ینیمخ ، ماما  یسایس  هشیدنا  رد  یتالمأت  یکشوک ، قداصدمحم  - 1
.7/12/1381 ناریا ، همانزور  - 2
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يدام هیامرـس  لوپ و  هب  لیدـبت  لباق  ناـگبخن ] : »] دـنک یم  حیرـصت  بـالقنا  ربهر  .دـنوش  یمن  يراذـگ  شزرا  يداـم  ياـه  تورث 
هلیسو نارگید ، زا  يو  هزیمم  هطقن  ییاناوت و  ییاناد و  دنچره  دنک ، یم  ادیپ  ییالاو  شزرا  يونعم  تورث  نآ  ساسا ، نیارب  .دنتسین »

.دشاب یگدنز  قنور 

یم اهنآ  تیلوئـسم  نییبت  هب  تسا و  لئاق  یمهم  شقن  اهنآ  يارب  وس  کی  زا  بالقنا ، ربهر  یعاـمتجا ، هاـگیاپ  نیمه  دوجو  لـیلد  هب 
: دزادرپ

، یمالـسا ياه  شزرا  هب  یمومع  هجوت  بلج  هعماج و  یمومع  تکرح  حیحـصت  ناوج ، لسن  شرورپ  ناـگبخن ، نیگنـس  تیلوئـسم 
(1) .دش دهاوخ  روشک  هعماج و  تفرشیپ  دشر و  ثعاب  اهنآ  هب  لمع  هک  تسا  یبالقنا  یناسنا و 

: تسا هتسجرب  هورگ  نیا  یشیدنا  جک  يور و  جک  نارگن  رگید ، يوس  زا  و 

؛ دوب هداد  تیلوئسم  اهنآ  هب  هک  تسا  یناسک  هب  دوخ ، تفالخ  هرود  رد  (ع ) نینمؤملاریما رکذت  تمالم و  هیـصوت ، باطخ ، نیرتشیب 
(2) .یمالسا هعماج  ناگبخن  ناگدیزگرب و  هب  هعماج  ناگدننک  هرادا  هب 

دوخ هب  لمع  تروص  درب ، نیب  زا  تمالم » هیـصوت و   » اب دـش  یم  هک  اطخ  لامتحا  نآ  هاگ ، هک  دوش  یم  یـشان  اجنآ  زا  ینارگن  نیا 
: دریگ یمربرد  ار  یعامتجا  ياه  عوضوم  ات  نید  لصا  رد  رکفت  زا  یشیدنا ، جک  نیا  هنماد  هکنآ  رتدب  .تفرگ  یم 

هطیح رد  هک  یناـسک  نآ  ...تسین  یکتم  زیچ  چـیه  هب  ...تسا  یکتم  نآرق  هب  هن  ...هک  دوش  یم  ییاـه  ثحب  ...نید  لـصا  هب  عـجار 
(3) .دنا هعماج  ناگبخن  صاوخ و  زا  یشخب  هنافسأتم  دنریگ ، یم  رارق  راک  نیا 

.7/12/1381 ناریا ، همانزور  - 1
دادرخ 1379.  14 - 2

رویرهش 1379.  27 - 3
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: دنوش یم  هدش و  هناگیب  نایوگ  نخس  هک  تسا  یناسک  هرابرد  يربهر ، ینارگن  زا  رگید  یشخب 

ناشدوخ هک  ییاه  شور  اب  عیمطت و  اب  ار  اهنآ  دننک و  یم  باختنا  ار  ناگدرک  لیـصحت  ناگدناوخ و  سرد  ناگبخن و  نانمـشد ،] ]
دننک رارکت  دننزب و  ار  اهنآ  فرح  هک  تسا  نیا  اهنیا  راک  .دنهد  یم  رارق  روشک  لخاد  رد  دوخ  نایوگ  نخـس  ناونع  هب  دـنناد ، یم 

(1) .دننک لالدتسا  اهنآ  ياه  هدیا  يارب  و 

صاوخ ود _ 

هراشا

صاوخ ود _ 

ثحب یخرب ، نامگ  هب  هچرگ  .میـسر  یم  صاوخ »  » ناونع اـب  يا  هلوقم  هب  مالـسا ، هاگدـید  زا  هژیو  هب  ناـگبخن ، هلئـسم  یـسررب  رد 
تردـق و بسک  يارب  شالت  ار  ناگبخن  تمه  لیلد  دراد و  تواـفت  صاوخ  هلئـسم  اـب  هتفرگ ، لکـش  برغ  طـیحم  رد  هک  ناـگبخن 
رد هچ  برغ و  رد  هچ   ) ود ره  .دنتـسه  ناگبخن  دـننامه  زین  یمالـسا  هعماـج  رد  صاوخ  هک  تسا  نشور  اـما  دـنناد ، یم  تیمکاـح 

لابند هب  اـی  عطق  روط  هب  دـنوش ، فرحنم  رگا  دنـشاب ، هتـشاد  دـیاب  دـنراد و  ور  شیپ  رد  هک  یناـسنا  ینـالقع و  يریـسم  زا  مالـسا ،)
.هعماج ناگرزب  هاگیاج  بیرخت  یپ  رد  ای  دنلالج  هاج و  هب  ندیسر 

.دوش هتخادرپ  صاوخ  هاگیاج  نییبت  یفرعم و  هب  ادتبا  تسا  رتهب  اجنیا  رد 

زاتمم شیبو  مک  ياه  هورگ  اب  هعماج ، تیرثکا  ناشنو و  مان  یب  هدوت  نیب  يرگید ، هدش  هتخانش  ندمت  ره  دننام  یمالـسا ، ندمت  رد 
تیلقا رد  هک 

رذآ 1381.  2 - 1

یمالسا بالقنا  www.Ghaemiyeh.comناگبخن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 242زکرم  هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_48_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:49

.دنمان یم  صاوخ  ماوع و  ار  هورگ  ود  نیا  برع ، حالطصا  رد  هک  تشاد  دوجو  یصخشم  زیامت  دندوب ،

نانیا .دنتـسه  نآ  كرحت  رارمتـسا  عامتجا و  درکراک  اب  طابترا  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  هعماج  لاعف  دارفا  زا  يا  هعومجم  هب  صاوخ ،
يزاسوگلا اب  یهاگ  صاخ و  ياه  تیعقوم  داجیا  رد  ینامز  اه ، میمصت  ذخا  رد  هاگ  دنتسه ؛ میهس  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  خیرات  رد 

عیاقو زا  سردوز  یکرد  هب  ات  دنشاب ، هتـشاد  دوجو  مه  دیاب  دنراد و  دوجو  يرـصع  ره  هعماج و  ره  رد  تیلقا ، هورگ  نیا  .دنهارمه 
.دنسرب یعامتجا 

ماوع صاوخ و  یفرعم  هب  ماگ ، نیتسخن  رد  يو  میزادرپ ، یم  بالقنا  مظعم  ربهر  هاگدید  رد  هعماج  يدنب  میـسقت  هب  همدـقم ، نیا  اب 
: دزادرپ یم  شیوخ  دید  زا 

ای یگدیمهف  رکف و  يور  زا  هک  یناسک  مسق  کی  مسق : ود  هب  دنوش ؛ یم  میسقت  مدرم  دید ، کی  اب  يرهـش  ره  رد  يا  هعماج  ره  رد 
مسق کی  .صاوخ  میراذگب  ار  اهنیا  مسا  دننک ، یم  تکرح  نآ  لابند  هب  دنـسانش و  یم  ار  یهار  دننک ، یم  يریگ  میمـصت  یهاگآ 
كرد دـننک و  لیلحت  دنجنـسب ، دـنمهفب ، ات  تسا  حیحـص  یتکرح  هچ  تسا ، تسرد  یهار  هچ  دـننیبب  هک  دنتـسین  نیا  لاـبند  هب  مه 

(1) .ماوع میراذگب  مه  ار  اهنیا  مسا  .دننک  یم  تکرح  ّوج  نآ  لابند  دننک ؛

ص106. ، 1378 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  يربهر ،) مظعم  ماقم  تانایب  هب  یهاگن   ) صاوخ تلاسر  یمتاخ ، دمحا  دیس  - 1
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بوخ و  » دننک یم  تکرح  یهار  کی  لابند  هک  صاوخ  هک  دـنک  یم  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  بالقنا  ربهر  ثحب ، يادـتبا  نامه  رد 
: دهد یم  حرش  رگید  ییاج  رد  ناشیا  ار  انعم  نیا  .میرادن » راک  ار  شدب 

يارب .دنتفرعم  گنهرف و  رکف و  لها  يا  هدع  کی  .لطاب  ههبج  صاوخ  یهاوخ و  قح  ههبج  صاوخ  دنتـسه ؛ ههبج  ود  ًاعبط  صاوخ 
(1) .دنقح دض  دنقح ، لباقم  هطقن  مه  هتسد  کی  .دنا  هتسد  کی  اهنیا  ...دننک  یم  راک  دنراد  قح  ههبج 

: مینک یسررب  ار  اهنآ  درکلمع  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  میناوت  یم  میربب ، یپ  یفنم ) تبثم و  زا  معا   ) هورگ نیا  يراذگریثأت  هب  یتقو 

هک اجبان _  تکرح  کی  .دهد  یم  تاجن  ار  خیرات  تقو  کی  اجب ، تکرح  کی  ، » بالقنا ربهر  هاگدید  زا  میمـصت : نتفرگ  لوا _ 
رگا صاوخ  ، » هاگدید نیمه  ساسارب  .دناتلغ » یم  یهارمگ  هطرو  رد  ار  خیرات  یهاگ  تسا _  ...یبلطایند  فعض و  سرت ، زا  یشان 

(2) «. دنک یم  ادیپ  تاجن  خیرات  دندرک ، لمع  دنداد و  صیخشت  ...ار  يراک  شدوخ  ماگنه  رد 

اه و هورگ  اه ، هتسد  رد  .دنعامتجا  هدنز  ياه  لبمس  نانیا  .تسا  ریسم  نیمه  زا  هعماج  رب  ناگبخن  ریثأت  نیرتشیب  يزاسوگلا : مود _ 
نخـس رد  انعم  نیا  هب  .تساهنآ  اب  دوخ  فاصوا  قیبطت  رد  هعماج  دارفا  شالت  هلئـسم ، نیا  هجیتن  .دـنراذگ  یم  رثا  هعماج  لـک  رب  اـی 

(3) «. دوش لمع  اهنآ  هب  دیاب  هک  دراد  یصخشم  فیاظو  اهنآ  زا  يزاسوگلا  ناگبخن و  لابق  رد  هعماج  : » تسا هدش  حیرصت  يربهر 

ص 133. ، 1378 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  يربهر ،) مظعم  ماقم  تانایب  هب  یهاگن   ) صاوخ تلاسر  یمتاخ ، دمحا  دیس  - 1

ص 133. ، 1378 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  يربهر ،) مظعم  ماقم  تانایب  هب  یهاگن   ) صاوخ تلاسر  یمتاخ ، دمحا  دیس  - 2
.7/12/1381 ناریا ، - 3
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راذگریثأت هعماج  رد  ار  يرکف  بتکم  کی  ای  شزرا  کی  يژولوئدـیا ، کی  هچنآ  نآ : هب  ندیـشخب  قمع  اه و  شزرا  داجیا  موس _ 
هعماج صاوخ  ناـگبخن و  هلیـسو  هب  هک  تسا  یتکرح  ریـسم و  ناـمه  نیا ، .تسا  نآ  ندرک  هنیداـهن  یفرعم و  یگنوگچ  دـنک ، یم 

یم یهاگ  هک  اه _  شزرا  زا  یکی  هنومن ، ناونع  هب  .دـماجنا  یم  گـنهرف  کـی  قیمعت  سپـس  يریگ و  لکـش  هب  دوش و  یم  ماـجنا 
: تسا هدش  نشور  نآ  هرابرد  ناگبخن  شقن  يربهر ، نانخـس  رد  هک  تسا  يدازآ » گنهرف   » هلئـسم دـشاب _  مه  شزرادـض  دـناوت 
(1) «. تسا هدش  زاغآ  دیدج  نارود  دننک ، تیبثت  ییاسانش و  ار  يروتاتکید  جرمو و  جره  نایم  لداعت  هطقن  ام  ناگبخن  هک  هاگ  نآ  »

صاوخ ياه  یگژیو 

صاوخ ياه  یگژیو 

کی زا  .دشاب  هدش  نشور  ام  يارب  صاوخ  یگژیو  هک  دریذـپ  یم  دوخ  هب  لمع  تروص  یتقو  دـش ، نایب  هک  هناگ  هس  ياهدرکلمع 
: دنراد یگژیو  ود  صاوخ  هاگدید ،

رظن رد  ار  نآ  زا  هتـساخرب  ياهزادـنا  مشچ  هعماج و  یهلا  لـماکت  دـنناوتب  اـت  دـنک  یم  کـمک  یگژیو  نیا  ییوج : تقیقح  لوا _ 
.دننک تکرح  ریسم  نآ  رد  دنریگب و 

نآ هب  یعطقم  ره  رد  هعماج  هک  ار  یلئاسم  دنزادرپب و  هعماج  یـسانش  بیـسآ  هب  دزاس  یم  رداق  ار  اهنآ  هک  یـسانش : تیعقاو  مود _ 
(2) .دننک ادیپ  تسالتبم ،

رد یمالـسا و  هشیدـنا  رد  دـندقتعم ، یخرب  هک  مینک  یم  هراشا  هلئـسم  نیا  هب  ارذـگ  تروص  هب  ناگبخن ، صاوخ و  ثحب  ناـیاپ  رد 
عضو اب  هک  يریبادت  ذاختا  اب  مالسا  ، » نانیا رظن  هب  .درادن  دوجو  يرورپ » صاوخ   » يارب ییاج  ینید ، هعماج 

ص 5. نمهب 1381 ،  26 ش 88 ، هاگپ ، هلجم  - 1
ش 82. ریبدت ، هلجم  - 2
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.تسا هدرک  يریگولج  صاوخ  ناـگبخن و  رطاـخ  قلعت  رد  ندـنام  روصحم  زا  دراد ، قاـبطنا  رتشیب  مدرم  ياـه  هدوت  تایـصوصخ  و 
هچ ییارگ ، صاخ  هنوگره  زا  دـندوب و  يا  هقطنم  یموق و  یتاقبط ، تیهام  نودـب  زاغآ  زا  هک  نانچمه  مالـسا ، نابطاخم  نالماح و 

: دنیوگ یم  هدیقع  نیا  نابحاص  دندنام .» یقاب  نینچ  نیا  زین  تیبثت  هلحرم  رد  دندرک ، یم  يرود  غالبا  رد  هچ  هاگتساخ و  رد 

صاوخ  » هنوگره زا  هتساخرب و  هلباقم  هب  یتاقبط  یموق و  ياه  ضیعبت  یگدیزگرب و  عاونا  اب  هکارچ  تسا ؛ مدرم » مامت   » نید مالـسا 
(1) .تسا هتفاترب  يور  هدننکدودحم  ییارگ  هبخن  زیمآ و  ضیعبت  يرورپ »

يا هنومن  ناونع  هب  هک  مینک  یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  اهنت  تسا _  ثحب  نیا  هلصوح  زا  جراخ  هک  هاگدید _  نیا  یـسررب  دقن و  رد 
اما .ًاماَِما » ِساَّنلل  َُکلِعاَج  ّینِا   » هک دمآ  ادن  ادـخ  يوس  زا  دـمآ ، نوریب  دنلبرـس  تاناحتما  زا  (ع ) میهاربا ترـضح  هک  ینامز  ینآرق ،

؛ تفرگن رارق  يو  نادـنزرف  لسن و  رایتخا  رد  ناگیار  لاح ، نیعرد  دوبن و  يزاس  هنیمز  نودـب  ندـش ، هدـیزگرب  نیا  ییاوشیپ و  نیا 
(2) «. َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاَق ال   » هکارچ

.دراد هراشا  شیامزآ  یط  زا  سپ  یهلا  نایدا  رد  يرورپ  هبخن  دییأت  هب  تحارص  اب  بلطم  نیا 

ص 423. ، 1381 ناریا ، مالسا و  یسانشزاب  زکرم  نارهت ، یمالسا ، یحیسم و  هبرجت  رد  ندش  یفرع  دنز ، یعاجش  اضریلع  - 1
.124 هرقب : کن : - 2
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ناگبخن یسانش  بیسآ  موس : لصف 

هراشا

ناگبخن یسانش  بیسآ  موس : لصف 

هیحان زا  هدش  دراو  ياه  بیـسآ  زا  یکی  هجیتن  هب  تسا  مزال  همدقم  يارب  اما  دراد ، صاصتخا  ناگبخن  یـسانش  بیـسآ  هب  لصف  نیا 
هک دش  هچ  دش ؟ لدع  تموکح  هنومن  نیرترب  نیرتهب و  طوقس  ببـس  زیچ  هچ  هک : تسا  نیا  یـساسا  شـسرپ  .مینک  هراشا  ناگبخن 

ندرک یناهج  هب  قفوم  اهنت  هن  مه  زاب  شنامرف ، ریز  ناگبخن  ناگدـبز و  زا  يرایـسب  نتـشاد  راـیتخا  رد  اـب  لداـع ، ياوشیپ  نیرتاـهنت 
ناناملـسم روما  رب  ار  ملاظ  نامکاح  اه  نرق  هک  دـش  یط  يریـسم  شماگنهدوز ، نایاپ  رثا  رب  هکلب  دـشن ، لمع  رد  شلدـع  تموکح 

؟ دروآ دوجو  هب  ادخ  نید  رد  فارحنا  نارازه  درک و  طلسم 

: هکارچ (ع ؛) یلع ترضح  یهلا  تموکح  هطیح  رد  حلاصان  ناگبخن  دوجو  نآ ، زیچ و  کی  اهنت  زیچ و  کی 

؛ دنتخانش یم  ار  (ع ) یلع نانمؤمریما ، تیصخش  _ 

؛ دندوب هدینش  ربمایپ  نابز  زا  ار  شفاصوا  _ 

؛ دنتسناد یم  ار  شیادز  تیمورحم  رتسگ و  لدع  هشیدنا  _ 
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؟ ارچ .دنتفاترب  يو  تعاطا  زا  رس  لاح ، نیااب  دنتشاد ؛ ربخ  اوقت  دهز و  رد  يو  ییاتمه  یب  يرترب و  زا  _ 

 . ...و یبلطایند  رس  رب  شکمشک  ایند ، نیریش  برچ و  هب  شیارگ  یتسرپایند و  دایز ، یبلط  تردق  صاوخ ، ياوه  لیم و  _ 

هلوقم هب  لـصفم  تروص  هب  اـت  دـش  ثعاـب  هعماـج ، ناـگبخن  تموکح » نادرم   » مه دوب و  وگلا  شتموکح  مه  هک  هنومن  نیا  دوجو 
.دوش هتخادرپ  ناگبخن  یسانش  بیسآ 

(ع) یلع ماما  دید  زا  ناگبخن  یسانش  بیسآ  . 1

(ع) یلع ماما  دید  زا  ناگبخن  یسانش  بیسآ  . 1

زا تموکح  دـنچره  دوش ؛ یم  تموکح  نآ  یـشاپورف  یتح  فیعـضت و  ثعاـب  تموکح ، ره  رد  اـه  بیـسآ  زا  يا  هعومجم  دوجو 
نآ ریثأت  هنماد  عطق  روط  هب  دنوش ، بیـسآ  راچد  رگا  هعماج ، ناگبخن  نارازگراک و  ناراد ، مامز  اما  دشاب ، رادـتقا  اب  نوگانوگ  داعبا 

: دنک نشور  ار  اه  تفآ  نیا  شقن  دناوت  یم  لیذ  ياه  هنومن  .دوب  دهاوخ  نایفارطا  یتح  درف و  کی  زا  رتارف 

ره رد  تسا ، نارگید  مشچ  شیپ  رد  هعماج  رد  هک  نآ  زا  اما  تسا ، دنـسپان  ییاج  ره  رد  سکره و  زا  تنایخ  هچرگ  تنایخ : فلا )
: تسا نینچ  هراب  نیارد  (ع ) یلع ماما  عطاق  نامرف  .تسین  ریذپ  ششخب  هجو  چیه  هب  یهاگیاج ،

[ ًاثلاث ، ] نک لزع  ار  وا  ًایناث ] ، ] نک رفیک  هنایزات  اب  ار  وا  ًالوا ] ، ] دـیزای تناـیخ  هب  تسد  تکیدزن  ناراـکمه  زا  یکی  رگا  کـلام ! يا 
(1) .زیوایب شندرگ  رب  یماندب  گنن و  هدالق  ًاسماخ ] ، ] راذگب شا  هرهچ  رب  تنایخ  غاد  ًاعبار ] ، ] ناشنب شا  يراوخ  هاگیاج  رد 

همان 53. هغالبلا ، جهن  - 1
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زا یتیلوئـسم ، ياه  هاگیاج  رب  اـهنآ  ندز  هیکت  یتیریدـم و  فلتخم  ياـه  هدر  رد  رـصنع  تسـس  دارفا  دوجو  تیریدـم : فعـض  ب )
، یتیعـضو نینچ  اب  دروخرب  رد  .تسناد  هعماج  دوخ و  رب  ناگبخن  بیـسآ  ياه  قادـصم  زا  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  يدراوم  رگید 

: تساشگ هار  (ع ) یلع ماما  ینعی  امنهار ، نیرتهب  زا  دومنهر  نیرتهب 

يا ...تسا  رگناریو  يا  هشیدـنا  راکـشآ و  یناوتان  هناشن  ...تسوا  هدـهع  رب  هک  ییاهراک  نداد  ماجنا  رد  ناـسنا  یتسـس  لـیمک ، يا 
وت زا  هک  يراد  تبیه  هن  ینک ، دربن  نانآ  اب  يراد  تردـق  هن  ...دـنرذگب ؛ نآ  زا  نانمـشد  ات  يا  هدـش  یلپ  ناـماس  نآ  رد  وت  لـیمک !

(1) .دنرب باسح 

ار اهنآ  شزرا  ینامز ، كدنا  زا  سپ  دوش و  یم  ناگرزب  ریگ  نماد  رتشیب  هک  تسا  یقالخادض  يا  هدیدپ  ییأردوخ : دادبتـسا و  ج )
.تسا سوسحم  زین  نآ  یعامتجا  راثآ  دهد و  یم  داب  رب 

: تسا نآ  تیمها  زا  ناشن  يدرکیور ، نینچ  جیاتن  هنماد  یگدرتسگ  دروم  رد  (ع ) یلع ماما  نانخس 

[ ًاثلاث ، ] راکـشآ متـس  ياه  هناشن  ًایناث ] ، ] دور یم  نیب  زا  هملک  تدحو  ًالوا ] ، ] دنزاس هشیپ  دادبتـسا  مدرم  ربارب  رد  ناراد  مامز  ...رگا 
نید ماکحا  ًاسداس ] ، ] جـیار یتسرپاوه  ًاسماخ ] ، ] كورتم اه ، تنـس  هدـش  هتخانـش  ياه  هار  ًاـعبار ] ، ] ناوارف نید  رد  يزاـب  گـنرین 

(2) .دش دهاوخ  ناوارف  يزوت ، هنیک  ًاعباس ] و   ] لیطعت

هتـسجرب هاگیاج  رد  هک  لاح  نیعرد  هعماج ، هجوت  ضرعم  رد  دامتعا و  دروم  هدـیزگرب و  درف  کی  فیاظو : ماـجنا  رد  یهاـتوک  د )
رگا تسا ، شیوخ 

همان 61. هغالبلا ، جهن  - 1
هبطخ 216. هغالبلا ، جهن  - 2
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دایرف دروم ، نیا  رد  .دـناسر  یم  تابثا  هب  ار  هاگیاج  نآ  يرابتعا  یب  هکلب  دوخ ، یتیافک  یب  اهنت  هن  دزرو ، تلفغ  اـی  دـنک  یهاـتوک 
نوریب حیرفت  یمرگرـس و  هب  هداهن ، نیمز  رب  رایـسب  ياهراک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  : » تسا ناگبخن  مامت  يارب  يرادشه  ع ،)  ) یلع ماما 

(1) «. تسوت ردام  ردپ و  ثاریم  ایوگ  ینک ، یم  یتسد  هداشگ  ادخ  تورث  رد  تا  هلیبق  هب  تبسن  يور و  یم 

یـسانش بیـسآ  عوضوم  نیمه  رد  تسا ، نیبختنملا  هبخن  نیقتملا و  ماما  ظعاوم  مَکِح و  ياـیرد  زا  يا  هشوگ  هچرگ  هغـالبلا ، جـهن 
.درمش ناوت  یم  ار  دروم  یس  زا  شیب  ناگبخن ،

(ع) نیسح ماما  هاگدید  زا  ناگبخن  یسانش  بیسآ  .2

(ع) نیسح ماما  هاگدید  زا  ناگبخن  یسانش  بیسآ  .2

ماـما نانخـس  اـما  میتـسین ، مالـسلا _  مهیلع  همئا _  کـت  کـت  یناروـن  تاـملک  زا  يریگ  هرهب  یـسررب و  لاـبند  هـب  شخب  نـیا  رد 
بیـسآ یمالـسا  هاگدید  لیمکت  هب  تسا و  هدافتـسا  روخ  رد  هعماج ، ناراذگریثأت  رد  دوجوم  ياه  بیـسآ  تخانـش  رد  (ع ) نیـسح
ناگرزب رب  هک  ار  یتافآ  دوخ ، نانخـس  نمـض  هدومرف ، داریا  انم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  (ع ) نیـسح ماما  .دـماجنا  یم  ناـگبخن  یـسانش 

: درمشرب بیترت  نیا  هب  هدش ، دراو  یمالسا  هعماج 

قح هچنآ  ره  ندروآ  تسد  هب  نافیعض ؛ قوقح  یلام  ياپ  مالسلا ؛ _  مهیلع  همئا _  قوقح  يرامـش  کبـس  قح ؛ يادا  رد  یهاتوک 
لباقم رد  توکس  یهلا ؛ ياه  نامیپ  نتسکش  ربارب  رد  توکس  ادخ ؛ هار  رد  قافنا  نتخادرپن  ندرکن و  شـشخب  دنتـشادنپ ؛ یم  دوخ 

یمحر و یب  ربمایپ ؛ ياه  نامیپ  ندش  هتسکش 

همان 71. هغالبلا ، جهن  - 1

یمالسا بالقنا  www.Ghaemiyeh.comناگبخن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 242زکرم  هحفص 66 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:57

یهن رما و  ادـخ  هچنآ  ره  زا  تلفغ  قلمت ؛ یـسولپاچ و  هلیـسو  هب  یهاوخ  شیاـسآ  یبلط و  هاـفر  ناگدـنامرد ؛ هب  ندرکن  یگدیـسر 
(1) .تسا هدومرف 

دروخرب ینیـشن و  بقع  تسا ، تربـع  روـخ  رد  رگید  يدـعب  زا  هجوـت و  هتـسیاش  مالـسا ، ردـص  خـیرات  رد  هک  یکیراـت  تاـکن  زا 
تسایس دوجو  رگید ، يوس  زا  .دوب  مکاح  یـشزرادض  تسایـس  اب  نانآ  ندرکن  هلباقم  اه و  شزرا  رییغت  ربارب  رد  ناگبخن ، هنالعفنم 

.دننک ینابیتشپ  رگمتس  ناراد  مامز  زا  يراددوخ و  قح  نایب  زا  یشزرا  نمؤم و  ياهورین  دش ، بجوم  ساره  داجیا  و 

ار يراوگان  ادخ  هار  رد  دندشن  رـضاح  نوچ  دندوبن و  ابیکـش  تالکـشم  یتخـس و  ربارب  رد  نوچ  نانیا  (ع ،) نیـسح ماما  هاگدید  زا 
.دندنامزاب هعماج  رد  يراذگریثأت  زا  مه  ناگبخن  دنتفای و  نالوج  لاجم  نارگمتس  هجیتنرد  دننک ، لمحت 

نایب هک  دـنک  یم  حرطم  ار  ناگبخن  ياه  یگژیو  زا  یخرب  هبطخ ، ناـمه  يادـتبا  رد  (ع ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  هک  تسناد  دـیاب 
دنپ و نداد  رد  روهـشم  یکین ؛ ریخ و  رد  نارگید  دزنابز  شناد ؛ ملع و  رد  هزاوآرپ  دماجنا : یم  بلطم  رتشیب  مهف  هب  نآ  راو  تسرهف 

.ناناوتان دزن  مرتحم  یمارگ و  نادنمورین ؛ دزن  فیرش  مدرم ؛ لد  رد  هوکش  تمظع و  بحاص  تحیصن ؛

.دننک مایق  دنوادخ  قوقح  يایحا  يارب  دنراد ، هفیظو  الاب  تافص  نابحاص  (ع ،) نیسح ماما  دید  زا 

.دوب مالسا  یسایس  هشیدنا  رد  بلطم  نیا  لیصفت  زا  رصتخم  يا  هنومن  دمآ ، نیشیپ  تمسق  ود  رد  هچنآ 

ص 303. ، 1377 (ع ،) نینمؤملاریما یتاقیقحت  هسسؤم  مق ، (ع ،) نیسح ماما  نانخس  گنهرف  یتشد ، دمحم  - 1
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رگید يرظنم  زا  ناگبخن  یسانش  بیسآ  . 3

رگید يرظنم  زا  ناگبخن  یسانش  بیسآ  . 3

: مینک یم  یسررب  ار  اه  بیسآ  نیا  زا  يرگید  ياه  هنومن  تمسق  نیا  رد 

هب هعماج  ناگدبز  ناگرزب و  ندش  ریگ  نماد  اما  تسا ، یناگمه  هچرگا  هک  تسا  ییاه  تفآ  نیرت  كانرطخ  زا  ایند : یتسود  فلا )
.دماجنا یم  مدرم  زا  یشخب  فارحنا  هب  نآ ،

وگب مناگدنب  هب  اْینُّدلِاب ؛ ًانُوتْفَم  ًاَملاع  ْمُهَْنَیب  یْنَیب و  اُولَعْجَیال  يدابِِعل  ُْلق  : » دیامرف یم  دـنوادخ  لوق  زا  ماشه  هب  باطخ  (ع ) مظاک ماما 
(1) «. دنهدن رارق  ناشدوخ  نم و  هطساو  ار  ایند  هب  هدش  هتفیرف  دنمشناد 

تقیقحرد ناـنیا  .دراد  یم  رود  نم  اـب  تاـجانم  تـبحم و  ریـسم  زا  هـکنیا  مود  دراد ، یمزاـب  نـم  داـی  زا  ار  اـهنآ  تـسخن ، هـکارچ 
.دنیادخ ناگدنب  نزهار  هک  دنتسه  ینادنمشناد 

.تسا هدش  تمذم  تایاور  نآرق و  رد  عماوج ، ناگتسجرب  يارب  هژیو  هب  زین ، ریگارف  تفص  نیا  لمع : راتفگ و  یگنهامهان  ب )

هدرک شومارف  ار  دوـخ  ارچ  هک  تسا  هدـش  لاوـس  فورعم  ریخ و  هب  نارمآ  يراـکوکین و  یکین و  هب  ناگدنهدروتـسد  زا  نآرق ، رد 
(2) .دیا

گنهامه ناشلامعا  اب  ناشمالک  دوخ ، اما  دنهد ، یم  ناشن  نانآ  هب  ار  يراگتسر  ریسم  دننک و  یم  دنمتداعس  ار  يرایسب  یخرب ، هاگ 
.تسا نشور  ناگمه  رب  نآ  کیرات  هجیتن  تسین و 

ص 73. ، 1375 ثیدحلاراد ، نارهت ، یگنازرف ، گنهرف  رصان ، م ، - 1
.44 هرقب : کن : - 2
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تیعقاو هب  نوگانوگ  ياه  هار  زا  هک  نانآ  .تسا  هعماج  ناگدـبز  صتخم  ياه  یگژیو  زا  تفـص  نیا  قیاقح : فیرحت  نامتک و  ج )
نادـنمتورث و تورث  هب  دـیما  هماع ، تیاضر  بلج  نامکاح ، زا  سرت  هلمج  زا  یللع  هب  اما  دـنا ، هتفای  تسد  قیاـقح  هب  هدیـسر و  اـه 

ياه هتـسناد  رد  رییغت  ای  ندـناشوپ  رد  یعـس  يویند  هاگیاج  ماقم و  نداد  تسد  زا  سرت  اه ، تیعقاو  نایب  یخلت  ماقم ، نابحاص  ماقم 
.دنراد دوخ 

(1) .دنتسه َنوُمَْلعَی » ْمُه  َّقَْحلا َو  َنوُُمتْکََیل   » زراب ياه  قادصم  زا  نانیا  تقیقحرد 

ییاراد لاوما و  هک  لاح  نیعرد  اهنآ  .دوش  یم  ناگرزب  ریگ  نماد  رتشیب  زین  نیا  فیاظو : رد  یهاتوک  لاـملا و  تیب  زا  يرب  هرهب  د )
(2) .دنراد یمزاب  ادخ  هار  زا  ار  ادخ  قلخ  دنروخ ، یم  ار  مدرم 

ناگدیزگرب نادنمشناد و  ناگرزب ، يراک  مک  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  ناناملـسم ، فعـض  طاقن  هب  هجوت  مالـسا و  خیرات  یـسررب 
هدـیماجنا هعماج  نآ  طاطحنا  هب  هعماج ، یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا ، ياـهزاین  عفر  يارب  ناـمز ، رـصع و  ره  رد  یمالـسا ، هعماـج 

 « ْنوُعَنْـصَتال لمعلا  ُذُخَْأت و  َهَرْجَْالَا  : » تسا هدـمآ  نینچ  نیا  (ع ) قداص ماما  نایب  رد  شباحـصا ، هب  (ع ) یـسیع ترـضح  مالک  .تسا 
«. دنا هدیباوخ  دنا و  هدروخ  نانآ   » هک تسا  نینچ  نخس  نیا  هداس  همجرت 

؛ متس ربارب  رد  توکس  ه ) _

؛ یبلط تسایر  و )

(3)  . ...و یعامتجا  يارآ  رد  فالتخا  ز )

.146 هرقب : کن : - 1
.34 هبوت : کن : - 2

.مود لصف  مود  شخب  ، 1379 للملا ، نیب  رشن  پاچ و  تکرش  نارهت ، نآرق ، هاگدید  زا  اه  ندمت  طاطحنا  للع  عناق ، یلعدمحا  - 3
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ناگبخن یقالخا  یسانش  بیسآ  . 4

ناگبخن یقالخا  یسانش  بیسآ  . 4

، گنج رد  يدرم  ياپ  راتفگ ، یتسار  دـنا و  هدادـن  مدرم  هب  ار  نآ  زا  رتهب  تسا و  تشهب  لاـمعا  زا  بوخ  قـالخا  هک  میریذـپب  رگا 
يرایسب زاس  هنیمز  هک  میریذپ  یم  هاگ  نآ   (1)، تسا نآ  ياه  هناشن  زا  نارگید ) و   ) هیاسمه زا  تیامح  لئاس و  ياطع  تناما ، ظفح 

.تسا هعماج  ناگدیزگرب  رد  یقالخا  ياه  بیسآ  دوجو  اه ، يراوگان  اه و  تفآ  زا 

؛ ییارگایند کی _ 

هب ُعاطَاَف ؛ ُُرمآ  ٌرَّمَُؤم  ّینِا  ََّنلُوقَت  َو ال  : » تسا هدـمآ  نینچ  کلام  هب  (ع ) یلع ماما  روتـسد  رد  تردـق : زا  لـبق  اـی  دـعب  رد  لوحت  ود _ 
(2) «. دوش تعاطا  دیاب  مهد و  یم  نامرف  زین  نم  دنا ] هدرک  رومأم  ارم   ] دنا هداد  نامرف  نم  هب  وگن  مدرم 

 . ...و یبلط  هاج  شش _  قلمت ؛ شریذپ  جنپ _  یهاوخدوخ ؛ راهچ _  ییارگ ؛ لمجت  هس _ 

ناگبخن یسایس  یسانش  بیسآ  . 5

ناگبخن یسایس  یسانش  بیسآ  . 5

یشاپورف رد  هبرـض  نیرت  مکحم  دنریگ و  یم  رارق  ییاه  تفآ  نینچ  ضرعم  رد  هک  تسا  مکاح » ناگبخن   » هجوتم رتشیب  ثحبم  نیا 
: دوش یم  هدز  ییاه  تفآ  نینچ  يریگ  لکش  قیرط  زا  اهنآ  هلیسو  هب  ماظن  کی 

یگنهرف ياهراتخاس  یناسنا و  ياه  شزرا  شنیرفآ  رد  نآ  ییاناوت  هب  رتشیب  ماـظن ، کـی  ماکحتـسا  هماـنرب : هئارا  رد  یناوتاـن  فلا )
ییاه شزرا  یحارط  تسا ؛

ص 24. هحاصفلا ، جهن  رد  يریس  - 1
همان 53. هغالبلا ، جهن  - 2
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یم یگرمزور  عنام  دـیدج ، هدـیا  نداد  .تسا  یعامتجا  يدرف و  يونعم ، يدام و  ياهزاین  يوگ  خـساپ  دـمآراک و  رگن و  عماج  هک 
.تسا هعماج  ناگدیزگرب  ياه  تفآ  زا  هک  دوش 

دوجو نآ  هرادا  يارب  ییاه  ییاناوت  تاناکما و  كدنا ، دنچره  يدودح  ات  يا ، هعماج  ره  رد  دیدرت  نودـب  تاناکما : نتخانـشن  ب )
زا عالطا  یهاگآ و  نتـشادن  .دننک  يریگ  شیپ  دنراد ، هچنآ  نتفر  رده  زا  دـنناوتن  یـسایس  ناگتـسجرب  هک  تساجنیا  لکـشم  .دراد 

.تسا یسایس  ناگبخن  رگید  ياه  تفآ  زا  اه  ییاراد  اهدوبمک و 

زا رگید  یهورگ  ندـمآ  راک  يور  رت _  یلک  يدـید  زا  ای  درف _  کی  ندـش  هدـیزگرب  لماوع  زا  یکی  يراـک : شزاـس  هیحور  ج )
هجیتنرد دننک و  تمواقم  دنا  هتـسناوتن  هک  هدوب  یلبق  نارادمدرـس  رد  يراک  شزاس  هیحور  ندش  ادیپ  عامتجا ، کی  رد  ناگدیزگرب 

کی ياـقب  لـماع  عقاورد  .دوش  زین  هدـش  هدـیزگرب  هزاـت  یـسایس  ناـگبخن  ریگ  نماد  دـناوت ، یم  لـضعم  نیا  .دـنا  هدروآ  دورف  رس 
کی رب  تسا  ینایاپ  طخ  يراک ، شزاـس  تساـه و  شزرا  نآ  رب  هعماـج  ناـگبخن  يریذـپان  شزاـس  يراـشفاپ و  یـسایس ، گـنهرف 

.زاس گنهرف  گنهرف و 

.دناشک یم  ریز  هب  تردق  هکیرا  زا  زین  ار  یعامتجا  هدیزگ  نیرت  هتـسجرب  ماقم و  نیرت  گرزب  هلئـسم ، نیا  نوناق : هب  یهجوت  یب  د )
یم زین  ار  دوخ  نماد  ینکـش ، میرح  دندروآ و  یم  يور  جرمو  جره  هب  زین  نارگید  درادـن ، هگن  ار  نآ  تمرح  هدازماما ، یلوتم  رگا 

، دوبن رگا  دـنوش و  راذـگ  نوناق  دوب ، ناشلیم  قباطم  هاگره  هک  نانآ  رایتخا  رد  دـشاب  یکـسمتسم  نوناق ، هکنآ  نیا ، زا  رتدـب  .دریگ 
.دنوش هعماج  زیرگ  نوناق  لوا 
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یم هدیزگرب  یقوقح _  یگتسباو  تهج  هب  ای  یقیقح  ندوب  هتسجرب  ببس  هب  ای  یعون _  هب  هک  نانآ  رتشیب  دوجوم : عضو  ظفح  ه )_
نتخاس یلمع  اه و  تیلوئـسم  يدنب  تیولوا  رد  شـشوک  .دنزادرپب  دـنا ، هدروآ  تسد  هب  هچنآ  ظفح  هب  ات  دـننک  یم  شالت  دـنوش ،

رب هیکت  ياول  تحت  تردـق ، ماقم و  ظفح  رد  يزور  هنابـش  هفقو و  یب  شالت  هب  ار  دوخ  ياـج  راعـش ، ندرک  گـنهرف  اـه و  ناـمرآ 
.دهد یم  تمدخ ، یلدنص 

مزال راکتبا  دقاف  لومعم  روط  هب  تردق ، هقلح  لخاد  یـسایس  ناگبخن  هک  تسا  هدش  هراشا  هلئـسم  نیا  هب  یـسایس ، ياه  هشیدـنا  رد 
تاحالـصا رکف  هب  دهد و  تئرج  دوخ  هب  دیاوع ، زا  نادـنم  هرهب  زا  یکی  رگا  دـننک ، یم  حیرـصت  نانیا  .دـنا  یـسایس  حالـصا  يارب 

(1) .درک وجو  تسج  وا  یصخش  عفانم  رد  دیاب  ار  تلع  دتفیب ، یسایس 

تقادـص تمدـخ و  ریـسم  زا  دوخ  هارمه  هب  زین  ار  يا  هعماج  دـنک ، هدولآ  دوخ  هب  ار  ناگرزب  نماد  رگا  هک  تسا  یتاـفآ  زا  مه  نیا 
.دنک یم  فرحنم 

رکف و نابحاص  زغم  رب  هک  تسا  ییاـه  وریو س  رگید  زا  یمومع  راـکفا  هب  یهجوت  یب  یبلط و  تلادـع  زا  يرود  یـسایس ، هعزاـنم 
.درب یم  نیب  زا  ار  اهنآ  تیصخش  ییاناوت و  ییاناد ، مامت  يا ، هنایروم  نانوچ  دوش و  یم  دراو  هشیدنا 

ناگبخن يرکف  یسانش  بیسآ  . 6

ناگبخن يرکف  یسانش  بیسآ  . 6

هشیدـنا و شرورپ  شیاز و  هب  طـقف  يرکف  ناـگبخن  یهاـگ  تقیقحرد ، .درادربرد  ار  هشیدـنا  رکف و  ناـبحاص  رتـشیب  ثـحبم ، نـیا 
دنزادرپ و یم  گنهرف 

نیدرورف ش 91 و 92 ، يداصتقا ، یسایس _  تاعالطا  اه » لیدب  اه و  يریذپ  بیسآ  یناطلس ، رادتقا  تخاس  ، » نایراجح دیعـس  - 1
ص 53. تشهبیدرا 1374 ، و 
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هک تسا  نانیا  هارارف  یناوارف  ياه  بیـسآ  .دننک  یم  طوقـس  يرازبا » ناگبخن   » هطرو هب  دنوش و  یم  نارگید  زیوآ  تسد  زین  یهاگ 
: تسا يا  هبخن  ره  یلقع  همزال  نآ ، زا  زیهرپ  تخانش و 

تسایس زا  نید  دندقتعم ، یعامتجا  ياه  تیعقاو  عبت  هب  نادنمشیدنا  زا  يرایـسب  دنچره  تسایـس : ربارب  رد  نید  ندرک  ینابرق  فلا )
رب تسا و  یـسایس  ياه  میمـصت  ور  هلابند  تسایـس و  زا  یـشخب  نید ، هک  دندز  یمن  نماد  رکف  زرط  نیا  هب  اهنآ  زگره  تسین ، ادج 
هک يا  هنوگ  هب  .تسا  نایرج  نیا  لباقم  رد  یطارفا  تروص  هب  هدـش ، يرکف  ناگبخن  زا  یخرب  تفآ  هچنآ  اما  دـندوبن ، زین  رواـب  نیا 

، تفآ نیا  دوجو  هک  تسا  یهیدب  .دـنناد  یم  تناید  زا  يادـج  لماک  روط  هب  ار  تسایـس  عامتجا و  لئاسم  زا  غراف  ار  نید  هاگ  اهنآ 
.دنک یم  دیدهت  ار  يرکف  ناگبخن  هشیدنا  دنک ، ادج  تایعامتجا  زا  ار  نآ  هچ  دنک ، یگدز  تسایس  ینابرق  ار  نید  هچ 

هـشیدنا باعل  گنر و  ربارب  رد  ندش  بذج  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  ناگبخن  هک  يرگید  هلوقم  هناگیب : هشیدـنا  ربارب  رد  یگتفیـش  ب )
ناـگبخن یخرب  رگید ، يوس  زا  دـنمد و  یم  شیوخ  يارآ  راـکفا و  يرترب  رونت  رب  هاـگآ  نانمـشد  وـس ، کـی  زا  .تسا  یبرغ  ياـه 

یمهف جک  یهاگآان و  زا  رتشیب ، هیـضق  يوس  نیا  .دنریگ  یم  رارق  اه  هدـیا  نآ  ریثأت  تحت  عماوج ، هدـیزگرب  نارکف  نشور  يرکف و 
.دوش یم  یشان  ینید  ياه  نامرآ  یبتکم و  ینابم  زا  نارو ، هشیدنا 

، دنروآ یم  يور  نآ  هب  هعماج  نآ  رد  ذوفن  خوسر و  يارب  تلم ، کی  نانمشد  هرامه  هک  هلئسم  نیا  برغ : گنهرف  رد  هلاحتسا  ج )
یعیبط یهیدب و  يرما 
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.دوش یم  رجنم  ناشی  اهرواب  گنهرف و  زا  مدرم  يزاس  یهت  هب  تسا و  هارمه  یسایس  ای  یماظن  ياه  فده  اب  رتشیب  هک  تسا 

نیا هب  زین  هعماج  هشیدنا  گنهرف و  هکیرا  رب  ناگدز  هیکت  تموکح و  نارادمدرـس  زا  یخرب  كرحت ، نیا  رد  هک  تساجنآ  لکـشم 
هار يزاسراومه  هب  هاگ  نآ  دنوش ، یهت  ینید  لیصا  گنهرف  دوخ و  ياهرواب  زا  یتقو  هورگ  نیا  .دنوش  یم  راچد  یگنهرف  هلاحتسا 

.دنزادرپ یم  هدش ، هلاحتسا  گنهرف  ناجورم  هدز و  برغ  نایعدم 

نکمم هار  نیرتاهنت  دیاش  نیرت و  هدمع  ملع ، دنتـسه ، تیرثکا  نایامنهار  هک  تیلقا  کی  يارب  یتقو  ییارگ : لقع  یگدز و  ملع  د )
هب هجوـت  اـب  مه  نید  دـشاب و  تالکـشم  لـالح  مـلع ، نآ  هـک  تـسا  یعیبـط  دـشاب ، تداعـس  هـب  ندیـسر  یعاـمتجا و  تاـیح  يارب 

.دتفا لوبقم  یملع ، ياهدرواتسد 

ود ره  تقیقحرد  .دوش  هیکت  لـقعت  رب  یطارفا  تروص  هب  دـشکب و  شلاـچ  هب  ار  نید  قـالخا و  يرـشب ، لـقع  رگید ، يرظنم  زا  اـی 
.دور یم  رامش  هب  بیسآ  ناگبخن  يارب  دریگ ، شیپ  طارفا  بناج  نوچ  ییارگ ، لقع  یگدز و  ملع  هنوگ 

جوا هعماج  صخاش  تیوه  هب  ندز  اـپ  تشپ  يزیرگ و  تنـس  وس  کـی  زا  يا ، هعماـج  رد  رگا  یطارفا : یبلطددـجت  ییارگون و  ه )_
رد رگید ، ترابع  هب  دـنا و  هتفر  طارفا  هب  هعماـج  نآ  يرکف  ناـگبخن  دـشابن ، رظندروم  يا  هتفریذـپ  ناـمرآ  رگید ، يوس  زا  دریگ و 

.دنا هداتفا  ورف  ماب  رگید  يوس  زا  تنس ، اب  زیتس  گنج و 

بوچراهچ زا  جراخ  اهدومنهر ، نیا  ایآ  اما  دـننک ، هئارا  لح  هار  يرـشب  تالکـشم  يارب  دـیاب  دـیدرت  نودـب  هعماـج ، ناگدـیزگرب 
مه بتکم  نید و  یلصا 
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؟ درک اقلا  هعماج  هب  دیشیدنا و  یهاوخب  لد  يا و  هقیلس  تروص  هب  ناوت  یم  ایآ  دشاب ؟ دناوت  یم 

کمک يارب  هک  یناسنا  دشیدنا ؛ یم  زاس  طیحم  زاس و  دوخ  هاگآدوخ ، یناسنا  هب  زاس  ناسنا  بتکم  کی  ناونع  هب  مالـسا  نیاربانب ،
، یتشهب دیهش  مالک  دنک ؟ یم  تفرـشیپ  دعب  مادک  رد  ناسنا  نیا  اما  دهد ، هئارا  تالامک  زا  رادروخرب  ییوگلا  دوخ ، زا  نارگید ، هب 

یم مه  عونتم ، یگدامآ  دادعتـسا و  اب  هک  تسا  يدوجوم  ناـسنا  : » تسا ناـسنا  روناـم  كرحت و  تردـق  نازیم  هب  بساـنم  یخـساپ 
(1) «. تسا ناسنا  شالت  هب  هتسباو  تواقش  تداعس و  نیا  .دیعس  دیعس  دناوت  یم  مه  دیآرد و  راک  زا  یقش  یقش  دناوت 

ص 97. ، 1378 یمالسا ، يروهمج  همانزور  نارهت ، یتشهب ،» دیهش  هاگن  رد  اه  شزرا  ، » یتشهب دمحم  دیس  - 1
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ناگبخن یمالسا و  َبالقنا  مراهچ : لصف 

هراشا

ناگبخن یمالسا و  َبالقنا  مراهچ : لصف 

یـشبنج یناـسنا و  ترطف  زا  هتـساخرب  یتـکرح  .دوب  تلم  نتم  زا  هدیـشوج  یتـضهن  یهلا و  ریگارف  هماـنرب  کـی  یمالـسا ، بـالقنا 
.يرکف لوحت  داجیا  هلمج  زا  هعماج ، داعبا  همه  رد  یساسا  ياه  ینوگرگد  داجیا  فده  اب  یناگمه ،

.دوب هارمه  نآ  اب  یهلا  تیانع  مایق و  دربشیپ  لماع  هزیگنا و  مالسا ، هک  هنوگ  نامه  دش ؛ نآ  يزوریپ  لماع  بالقنا ، نیا  ندوب  یهلا 

اب مدرم  هدوت  نورد  زا  یبالقنا  دوب ؛ قح  هبلاطم  یـسانشدوخ و  هنیمز  رد  یناسنا و  بالقنا  کـی  یمالـسا  بـالقنا  رگید ، تراـبع  هب 
رد هک  ایبنا  مایق  هباشم  یبالقنا  .دوب  مالـسا  شیاوتحم  هزیگنا و  لصا ، هک  یبالقنا  گنهامه ؛ اما  شوجدوخ ، یبالقنا  يونعم ، تردق 

رگید ياه  بـالقنا  زا  هدوب و  ریظن  یب  ملاـع  رد  یمالـسا  بـالقنا  هک  درک  اـعدا  ناوت  یم  ساـسا  نیمهرب  دـنکفا و  وترپ  ملاـع  همه 
ریگارف نآ و  ندش  یناهج  هک  دوب  راودیما  ناوت  یم  .دوب  راکـشآ  نآ  هزیگنا  هزرابم و  تیفیک  شیادیپ ، رد  زیامت ، نیا  .تسا  زیامتم 

.دشاب ءادفلا _  همدقم  بارتل  انحاورا  هللا _  هیقب  ترضح  روهظ  رب  يا  همدقم  ناونع  هب  دناوتب  یهاوخ ، مالسا  تضهن  ندش 
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يزوریپ هب  تداهـش ، هب  قشع  مدرم و  نیب  یگتـسب  مه  تمواـقم و  مالـسا ، قح و  هب  هیکت  ادـخ ، هدارا  هطـساو  هب  یمالـسا ، بـالقنا 
.دیسر

هاپـس هبلغ  يونعم ، یحور و  لوحت  سوفن ، رییغت  نامیا ، ییافوکـش  زا : دـنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دروآ  راب  هب  یجیاـتن  بـالقنا  نیا 
میرح زا  نیطایـش  ندـنار  نوریب  بناجا ، تسد  ندـش  هاتوک  رون ، يوس  هب  تاملظ  زا  جورخ  مدرم ، ینطاب  بالقنا  ناطیـش ، رب  نامیا 

.نآرق مالسا و  هار  رس  زا  داسف  ياه  هشیر  عطق  مالسا و 

هتـسیاش تیمکاح  درک : هراـشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم  دراد ، طاـبترا  ناـگبخن  ثحب  هب  هک  بـالقنا  ياهدرواتـسد  لاـمآ و  رگید  زا 
رد نالوئـسم  نتفرگ  رارق  نالوئـسم ، باختنا  رد  طـباوض  تیاـعر  مدرم ، قوقح  تیاـعر  نوناـق ، لـقع و  نیزاوم  ساـسارب  يرـالاس 

.یمدرم نادرمتلود  یمدرم و  تلود  نتفای  ققحت  مدرم ، رازگ  تمدخ  هاگیاج 

و هاگشناد ) هزوح و   ) ناگبخن شرورپ  یلصا  زکارم  نیب  فالتخا  رکف و  نشور  یسایس و  یملع ، لاجر  هابتشا  تفگ ، دیاب  اج  نیمه 
رد ألخ  شیادیپ  روما ، رد  یچیپرـس  یهاتوک و  دـصقم ، ریـسم و  زا  ندـش  رود  تلم ، تردـق  نداد  تسد  زا  تدـحو ، زا  تلفغ  زین 

نداد حیجرت  يزودـنا ، لام  یبلط و  تردـق  یـصخش ، ياه  هتـساوخ  حرط  هدیـسوپ ، ياه  هشیر  هرابود  دـشر  یلـصا ، لئاسم  ققحت 
ینابم قح  رد  تنایخ  ای  ماظن  تیمالسا  رد  فارحنا  باعشنا و  مالسا و  حلاصم  رب  یصخش  حلاصم 
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(1) .دریگب ار  یمالسا  هعماج  ناگبخن  ناگدیزگرب و  ناگتسجرب ، نماد  تسا  نکمم  هک  تسا  ییاه  بیسآ  زا  مالسا ،

یم ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد  ناگبخن  شقن  هب  هدرتسگ ، یثحب  رد  سپـس  ناگبخن و  درکراک  و  بـالقنا »  » هلوقم هب  همدـقم ، نیا  اـب 
.میزادرپ

بالقنا . 1

بالقنا . 1

هدـیدپ نیا  هب  صاخ  يا  هبنج  زا  یعیبط ، روط  هب  کی  ره  تسا و  هدـش  حرطم  ینوگاـنوگ  ياـه  هاگدـید  بـالقنا ، یتسیچ  هراـبرد 
، تشذـگ هک  هنوگ  نامه  .میهد  یم  بالقنا  زا  یفیرعت  باـتک ، یلـصا  ياوتحم  هب  هجوت  اـب  شخب ، نیا  رد  .دـنا  هتخادرپ  یعاـمتجا 

وگ .دنیآ  یم  باسح  هب  عماوج  یـسایس  ناگبخن  عقاورد  تردق ، هکیرا  رب  ناگتـسشن  .دـنناد  یم  نامکاح  نامه  ار  ناگبخن  یخرب ،
یعامتجا ناگبخن  یعون  هب  زین  تموکح  تردـق و  هب  یبای  تسد  هار  رد  نازرابم  یـسایس و  ياـه  بصنم  هب  ناـگتخود  مشچ  هکنیا 

رب (2) و  دنک یم  انعم  هدبز  همکاح و  هقبط  بیکرت  رد  یناهگان  رییغت  هب  ار  بالقنا  ییاکیرما ، دنمشیدنا  لوسال ، دلوراه  .دنا  هعماج 
.دناد یم  همکاح  هقبط  تاحالطصا  تاغل و  گنهرف و  رد  یناهگان  رییغت  اب  مأوت  ار  یناهج  بالقنا  ساسا ، نیمه 

اب هداد و  رارق  حطـس  کی  رد  ار  عماوج  یمامت  یعامتجا ، هدـیزگرب  هدـبز و  هقبط  زا  دوخ  فیرعت  رد  لوسال ، هک  تساـجنیا  بلاـج 
، يرگن اـجک  ره  هب  : » رگید نخـس  هب  .تسا » یکی  اـج  همه  رد  لوـصا  شور و  : » تـسا دـقتعم  اـهنآ  ياـه  یگژیو  نتـسناد  ناـسکی 

هک حیضوت  نیا  اب  تسا » گنر  نیمه  نامسآ 

رتفد 36. نایبت ، زا  دازآ  تشادرب  - 1
ص 268. موس ، باتک  یعامتجا ، مولع  یقیبطت  فراعملا  هریاد  - 2
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.دراد توافت  رگیدکی  اب  دنرب ، یم  راک  هب  صاخشا  نیا  هک  یتاحالطصا  اهنت ، دنک ، یم  حیرصت  لوسال 

(1) و نودورپ .دنا  هتخادرپ  هلئسم  نیمه  هب  رگید ، یعون  هب  دنا و  هدرک  هجوت  شرگن  نیمه  هب  دوخ  ياه  هاگدید  رد  اه  تسیـشرانآ 
ار يدادبتـسا  لمع ، رد  دنیآ و  یم  دیدپ  روز  اب  تلادع ، ققحت  يارب  اه  بالقنا  همه  هک  دنراد  ناعذا  بلطم  نیا  هب   (2) نیکتاپورک

.دنشخب (3) یم  ققحت  هعماج  رد  زین  ار  تلادع » زا  يدودح   » هچرگ دننک ؛ یم  رگید  دادبتسا  نیشناج 

ياه هفایق  ندـش  نیـشناج  اه و  هفایق  هدـع  کی  نتفر  زا  تسا  ترابع  بالقنا  : » تسا هدـمآ  نینچ  نوناف  ستنارف  نایب  رد  بلطم  نیا 
(4) «. یعامتجا ياه  عمجت  مامت  رد  يرگید 

ار رایعم  راهچ  اه  بالقنا  نایم  زیامت  يارب  يو  .مینک  یم  هراشا  بالقنا  عاونا  دروم  رد   (5) نوسناج زملراچ  يدنب  هتسد  هب  اجنیا  رد 
هجو هس  رد  ار  ریخا  دروم  نوسناج ، .نویبالقنا  تیوه  هرخألاب  بالقنا و  نامز  بالقنا ، يژولوئدیا  بالقنا ، فده  دنک ؛ یم  حرطم 

: دریگ لکش  دناوت  یم  بالقنا  عون  شش  ساسا ، نیارب  .دهد  یم  رارق  ناگبخن  هدننک  يربهر  ناگبخن  اه و  هدوت  ناگبخن ،

.Proudhon - 1

.Kropatkin - 2
ص 37. ، 1357 دیراورم ، تاراشتنا  نارهت ، یسایس ، گنهرف  يروشآ ، شویراد  - 3

ص 477. ج 1 ، ، 1374 ماهلا ، تاراشتنا  نارهت ، یسایس ، یسانش  هعماج  هفسلف و  ییایرکز ، یلعدمحم  - 4
.chalmers - Johnson.6 - 5
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ریگرد تیمکاح  اـب  مدرم  هدوت  تسا و  شوجدوخ  یمدرم و  تکرح  بـالقنا ، عون  نیا  رد  نوسناـج  رظن  هب  يرکاژ : بـالقنا  فلا )
.دننک افیا  یبوخ  هب  ار  دوخ  شقن  دنا  هتسناوتن  هک  دننک  یم  مادقا  یناگبخن  يرانکرب  هب  عقاورد  هکلب  دنوش ، یمن 

دوش و یم  یلمع  اـمزیراک  ربهر  کـی  اـی  حلـصم  کـی  هلیـسو  هب  نوسناـج ، رظن  هب  بـالقنا ، عون  نیا  عوقو  يا : هرازه  بـالقنا  ب )
.دریگ یم  رارق  شریذپ  دروم  ینامرآ  يا  هعماج  يرارقرب  يارب  يو  ياهروتسد 

يژولونکت تعنص و  دشر  زا  یشان  عیرس  ياه  ینوگرگد  ار  بالقنا  عون  نیا  يریگ  لکش  تلع  نوسناج ، یتسیـشرانآ : بالقنا  ج )
.درمش یمرب  دارفا  نایم  يرایمه  يراکمه و  ساسارب  يرشب ، یگدنز  هب  تشگزاب  ار  بالقنا  فده  دناد و  یم 

، میژر تموکح ، رییغت  نوسناج ، دـید  زا  .تسا  تیمکاـح  ناـکرا  ماـمت  شوجدوخ ، بـالقنا  عون  نیا  فدـه  ینبوکاژ : بـالقنا  د )
عیزوت یعامتجا و  ماظن  يانب  زکرمتم ، تردـق  یلم ، هیحور  يریگ  لکـش  هب  تسا و  نویبـالقنا  رظندـم  یعاـمتجا  راـتخاس  هعماـج و 

.دنریگ یم  تسد  هب  ار  روما  مامز  رگید  یناگبخن  دماجنا و  یم  تردق  دیدج 

زا کچوک  یهورگ  .دوش  یم  دای  اتدوک »  » ناونع هب  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  عقاورد  بـالقنا  عون  نیا  يا : هئطوت  بـالقنا  ه )_
نیا ندوب  یبـالقنا  .دـننک  یم  ارجا  حرط و  ار  نآ  رفن ) دـنچ  تسد  رد  زکرمتم  تردـق   ) یـشراگیلا يژولوئدـیا  ساـسارب  ناـگبخن ،

.دنوش یعامتجا  ماظن  رییغت  مدرم و  جیسب  هب  قفوم  نارگاتدوک  زا  یضعب  هک  تسا  یتروص  رد  همانرب 
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هب هدـش و  يربهر  یحارط و  اهنآ  ناگبخن  یماـظن و  ياـه  نازیتراـپ  هلیـسو  هب  رتشیب  بـالقنا ، عون  نیا  یماـظن : يا  هدوت  بـالقنا  و )
(1) .دراد مات  یگتسب  یمدرم  تیامح  نازیم  زین  یسایس و  عاضوا 

داجیا یـساسا و  ییاج  هباـج  ینوگرگد و  يارجا  دـش ، هداتـسرف  لاس 1960  رد  انـس  یجراخ  طـباور  هتیمک  هب  هک  یـشرازگ  رباـنب 
(2) .تسا یسایس  ناگبخن  هدهعرب  عماوج ، یسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، یگدنز  رد  يداینب  تارییغت 

موزلم مزال و  ناگبخن ؛ بالقنا و  . 2

موزلم مزال و  ناگبخن ؛ بالقنا و  . 2

( ...و يداصتقا  یـسایس ، يرکف ، زا  معا   ) عماوج رد  ینوگرگد  ره  یعامتجا و  تکرح  شبنج و  ره  هک  تسا  ینتفریذپ  يا  هتکن  نیا 
دناوت یمن  دـنزادرپ ، یم  وریپ  تیرثکا  ییامنهار  يربهر و  هب  هک  تیلقا  یهورگ  دوجو  نودـب  فدـه ، عون  ره  لیلد و  هنیمز و  ره  اب 

اما دشاب ، نوگانوگ  للع  هب  تسا  نکمم  هدش ، یلمع  هشیدنا  کی  هاگیاج  نتفر  نیب  زا  اه و  شزرا  زا  هعومجم  کی  طوقـس  .دـشاب 
اه هورگ  رگید  ياضاقت  شیازفا  زین  نانآ و  ذوفن  نتفر  نایم  زا  هجیتنرد ، نارحب و  لح  رد  هعماج  نآ  ناگبخن  ياه  ییاـناوت  شهاـک 

(3) .دیآ باسح  هب  لیالد  نیا  هدمع  زا  دناوت  یم  ناگبخن ، تیعقوم  هب  یبای  تسد  يارب 

، برغ یـسایس  زادرپ  هیرظن  زلیـش ، دراودا  .دنراد  دارفا  رگید  زا  توافتم  یـشقن  ناگبخن  عماوج ، تالوحت  رد  هک  تسانعم  نادب  نیا 
، تسا دقتعم 

ص 34. ، 1382 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، یگنهرف ، تفایهر  یمالسا و  بالقنا  نایعاجش ، دمحم  - 1
.موس لصف  ، 1369 ریفس ، رشن  نیدت ، دمحا  همجرت : موس ، ناهج  رد  یسایس  ینوگرگد  ینادرگراک  ریذ ، نگ  هنریا  - 2

 . ص 80 دننک ،؟ یم  شروش  اه  ناسنا  ارچ  - 3
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دیدج ياهروشک  یگدنز  : » دنک یم  حیرـصت  يو  .دندیدج  ياه  تلود  داینب  همـشچرس  نانآ  .دنرادروخرب  الاو  یتردـق  زا  ناگبخن 
(1) «. تسا نارکف  نشور  ناگبخن و  راک  شیاه  يدنلب  یتسپ و  همه  اب  دعب ، ات  دلوت  ینینج ، تلاح  زا  اقیرفآ  ایسآ و 

هطبار هلئـسم  هب  تمـسق  نیا  رد  .تسا  وـت  هراـپ  ودرفلیو  ناـگبخن ،»  » هلوـقم نازادرپ  هیرظن  زا  یکی  هک  دـش  هتفگ  تسخن  لـصف  رد 
: درک میـسقت  هتـسد  راهچ  رد  ناوت  یم  ار  دارفا  هعماج ، کی  رد  هک  میتسناد  .دوش  یم  هتخادرپ  يو  هاگدـید  زا  بـالقنا  اـب  ناـگبخن 

یهورگ رایتخا  رد  مکاح ، هقبط  هک  دوش  یم  هدهاشم  يدنب  میـسقت  نیا  رد  .هبخنریغ  هبخن و  نامکاحریغ  هبخنریغ ؛ هبخن و  نامکاح 
رادربنامرف هقبط  رد  نتفرگ  رارق  روخ  رد  نامکاح  یخرب  رگید ، نخـس  هب  دنتـسه و  تیحالـص  اب  اـهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  کـچوک 

ار یتـلود  ياـه  بصنم  هرادا  لاغـشا و  ییاـناوت  هک  تیحالـص  اـب  دارفا  دوجو  زین  هعماـج  موکحم  هقبط  رد  رگید ، يوس  زا  .دنتـسه 
هاگیاج نیا  هب  دنـشاب ، تاماقم »  » هتـسیاش هکنآ  نودب  یخرب  هکنیا  .دوش  داجیا  یمظن  یب  هعماج ، کی  رد  ات  دوش  یم  ببـس  دنراد ،

يرو هرهب  .دنا  هدوب  رادروخرب  گنرین  يرگ و  هلیح  تورث ، تردق و  زا  يرب  ثرا  نوچ  یلماوع  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  دـنا ، هدیـسر 
دوش یم  همکاح  تئیه  رد  یـصخش  ییوج  تعفنم  سح  هعـسوت  ثعاب  هچرگا  دوش  هارمه  يداصتقا  قنور  اب  هک  هاگ  نآ  تورث ، زا 

یعطقم تعفنم  نازودنا ، تورث  نیا  تیلاعف  یتح  و 

ص 243. موس ، ناهج  رد  یسایس  ینوگرگد  ینادرگراک  - 1
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(1) «. دنا هدش  یشاپورف  بجوم  لخاد  زا  هک  دوش  یم  مولعم  ، » وت هراپ  حیرصت  هب  اما  درادربرد ، ار  روشک 

مه زا  يوـس  هب  شناـمکاح  یگتـسیاشان  رثا  رب  تـسا و  هدـش  لزلزت  راـچد  نآ  یـسایس  راـتخاس  هعماـج و  هـک  یتیعـضو  نـینچ  رد 
یم اـهر  یناریو  زا  ار  هعماـج  دـنزیخ و  یم  اـپ  هب  مکاـحریغ » ناـگبخنریغ   » وت هراـپ  ریبعت  هب  مدرم و  هدوت  دور ، یم  شیپ  یگدیـشاپ 

مهارف بالقنا  يارب  هنیمز  نیاربانب ، .دوش  یم  يربهر  مکاحریغ  ناگبخن  تطاسو  قیرط  زا  لمع ، نیا  هک  دنک  یم  دیکأت  يو  .دـننک 
هاگدید زا  هک  دنروآ  یم  يور  تموکح  اب  يراگزاسان  هب  نانآ  زا  یشخب  ای  مدرم  هناوتشپ  اب  زین  هعماج  ناگدیزگرب  رگید  .دوش  یم 

(2) .تسا بالقنا  عوقو  يارب  مزال  تلع  نیمود  نوسناج ،

راذـگریثأت یعامتجا  تالوحت  رب  دـنناوت  یم  هک  دنتـسه  یمهم  لماوع  زا  ناـگبخن ، یبوکرـس  ماـیق و  ناـگبخن ، يراـگزاسان  هلئـسم 
بالقنا هدیدپ  نییبت  رد  يدیلک  ياه  عوضوم  زا  یکی  نانآ ، درکلمع  رب  رثؤم  لماوع  ناگبخن و  راتفر  هنماد  رگید ، نخـس  هب  .دنـشاب 

بالقنا و باتک  رد  يو  .دوب  تاتشنزیآ  تخادرپ ، هلئـسم  نیا  هب  متـسیب  نرق  مود  همین  رد  هک  یناسک  زا  یکی  لاثم ، ناونع  هب  تسا ؛
تیعـضو ندـمآرب  يارب  ناگبخن  راتخاس  تلود و  راـتخاس  رد  صخـشم  ياـه  طرـش  شیپ  دوجو  موزل  هب  عماوج ، يزاـس  نوگرگد 

(3) .دنک یم  هراشا  یبالقنا 

ص 137. ، 1373 سموق ، رشن  نارهت ، یلسوت ، سابع  مالغ  همجرت : یسانش ، هعماج  ناراذگ  ناینب  هدنیآ  ما ، گنیودیا  نیلتیز  - 1
ص 221. دننک ،؟ یم  شروش  اه  ناسنا  ارچ  - 2

ص 90. یگنهرف ، تفایهر  یمالسا و  بالقنا  - 3
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يوس زا  دراد و  دوجو  يا  هتـسب  ياضف  تسا ، مکاح  ناـگبخن  طلـست  تحت  هک  تردـق  یـسایس  زکرم  رد  وس ، کـی  زا  يو ، رظن  هب 
هب دـننک ، یم  تیاـمح  ناـنآ  زا  هک  ییاـه  هدوت  هناوتـشپ  اـب  دـنناوت  یم  دوجوم ، تیعـضو  زا  هدافتـسا  اـب  زین  قرفتم  ناـگبخن  رگید ،

، گرزب بالقنا   : » تسا هدرک  حرطم  ناگدنـسیون  زا  یکی  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا ، .دـننک  مادـقا  هعماـج  رد  یـساسا  ینوگرگد 
(1) «. تسین یمیدق  ناگبخن  نتشادرب  اج  زا  يارب  دیدج  ناگبخن  هزرابم  زج  يزیچ 

.تسا نآ  رب  طلست  ای  یسایس  تردق  رد  ندش  میهس  يارب  ناگبخن  لیامت  رگ  نایامن  بالقنا  عقاورد ،

مهم يا  هلوقم  هناگادج ، تروص  هب  کی  ره  هتبلا  دش و  حرطم  باتک  یلصا  عوضوم  رب  يا  همدقم  ناونع  هب  هک  نانخـس  نیا  یپ  رد 
نوچ يا  هدـش  نیودـت  ثحابم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  اج  نیمه  .دوش  یم  نایب  ناگبخن » یمالـسا و  بالقنا   » ثحبم دوش ، یم  یقلت 

دودـحم تلع  هب  هبخن » ياه  هورگ  ای  یقوقح  ناگبخن  «، » لوا يولهپ  هرود  ناگبخن و  «، » لوا يولهپ  ات  ناگبخن  «، » ناـگبخن ناریا و  »
.تسا هدش  فذح  اه  هحفص  ندوب 

یمالسا بالقنا  ناگبخن و  . 3

یمالسا بالقنا  ناگبخن و  . 3

تروص هب  رتمک  هدـش ، ماجنا  نوگانوگ  تاقیقحت  نایم  رد  تسا ، هدـش  یـسررب  نوگانوگ  داـعبا  زا  هچرگ  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا 
.تسا هدـش  هتخادرپ  بالقنا  يریگ  لکـش  رد  اهنآ  هاگیاج  يولهپ و  نارود  رد  ناگبخن  هقبط  شقن  یـسررب  هب  يدروم  صخـشم و 

بالقنا یخیرات  یسررب  رد  .دراد  هبناج  همه  یسررب  هب  زاین  گرزب ، هثداح  کی  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

ص 139. یسانش ، هعماج  ناراذگ  ناینب  هدنیآ  - 1
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هجوت یسانش  هعماج  یـسایس و  داصتقا  یـسایس ، قوقح  یـسایس ، هشیدنا  یجراخ ، طباور  رـصاعم ، خیرات  نوچ  يداعبا  هب  یمالـسا ،
هتفرگ رارق  یسایس  یسانش  هعماج  هعومجم  ریز  ناگبخن ، هاگیاج  هلئسم  یشهوژپ ، زکارم  زا  یکی  حرط  رد  لاثم ، ناونع  هب  .دوش  یم 

.تسا

رد یعامتجا  كرحت  نازیم  هیراجاق و  هرود  یسایس  ناگبخن  یعامتجا  هاگتساخ  یـسررب  زا : دنترابع  حرط  نیا  ياه  ناونع  زا  یخرب 
اب نایناحور  طباور  یـسایس  هناسانـش و  هعماج  یـسررب  ناریا ، رـصاعم  خـیرات  رد  یـسایس  ناگبخن  یعاـمتجا  يدـنب  هقبط  هرود ، نیا 

هورگ ناگبخن و  نارکف ، نشور  نایناحور ، شقن  هناسانـش  هعماج  یـسررب  تردـق ، تخاس  رد  مکاحریغ  مکاح و  یـسایس  ناـگبخن 
دنور یـسایس و  ناگبخن  یعامتجا  هاگتـساخ  دادرخ ،) مایق 15  اـت  دادرم  ياتدوک 28  زا   ) تردـق یعامتجا  راتخاس  رد  ذوفناب  ياـه 

زا مود  يولهپ  تموـکح  تنطلـس و  یـسایس  هناسانـش و  هعماـج  یـسررب  مود ، يوـلهپ  هرود  رد  دـیدج  طـسوتم  هقبط  يریگ  لـکش 
زا ینیمخ  ماما  يربهر  یـسایس  هناسانـش و  هعماج  یـسررب  یمالـسا ، بالقنا  زورب  رد  یتاقبط  فاکـش  شقن  هنایارگ ، هبخن  هاگدـید 

(1) .هنایارگ هبخن  هاگدید 

هگن رادـیاپ  تروص  هب  یـسایس  گنهرف  اب  ار  هعماج  دـنویپ  دـنناوتب  تسرد  يربهر  اب  هعماج  ناـگبخن  هک  یتروصرد  بیترت ، نیدـب 
ناگبخن ایآ  اما  دوش ، یم  ظفح  یـسایس  ماظن  یـسایس و  راتخاس  دـننک ، رواب  هب  لیدـبت  ینورد و  ار  اه  شزرا  تاساسحا و  دـنراد و 

ای دنتشاد  يدرکلمع  نینچ  یهاشنهاش  هرود  رد  یسایس 

« یمالسا بالقنا  خیرات  نیودت  حرط  زییاپ 1375 و  ص 124 ، ش 23 ، دادرخ ، هدزناپ  هلجم  یمالسا » بالقنا  خیرات  نیودت  حرط  - 1
ناتسمز 1375. ص 88 ، ش 24 ، دادرخ ، هدزناپ  هلجم 
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.دنتشاد دوخ  رد  ار  هعماج  رواب  فالخ  یفنم و  ياه  یگژیو  رتشیب  دید ، میهاوخ  هک  هنوگ  نآ 

نازیم مهف  هب  دناوت  یم  یعامتجا ، لداعت  یـسایس و  تابث  ندروخ  مه  رب  للع  هرابرد  نوسناج ، رظن  هب  یهاگن  ثحب ، نیا  يادتبا  رد 
تیلاعف یعمج ، طاـبترا  لـیاسو  نوچمه  یجراـخ ، یلخاد و  عباـنم  يو ، رظن  هب  .دـنک  کـمک  یمالـسا  بـالقنا  رد  ناـگبخن  شقن 

اه و شزرا  اه و  هشیدـنا  رییغت  هب  دـناوت  یم  یکـشزپ ، شناد  شرتسگ  یتعنـص و  ياـه  عارتخا  شیادـیپ  یللملا ، نیب  ياـه  ناـمزاس 
شنت دـیاش  ات  دـننک  یهارمه  رییغت  يارب  اضاقت  ای  راـشف  اـب  اـی  دـیاب  یـسایس  ناـگبخن  یتیعـضو ، نینچ  رد  .دـماجنیب  هعماـج  طـیحم 
لمع بالقنا  زورب  رد  از  باتـش  لماع  کی  ناونع  هب  تعرـس  هب  دـناوت  یم  قفاوت ، رد  تمواقم  نتـشادن  اما  دـبای ، شهاک  یعامتجا 

(1) .دنک

، تنوشخ نیا  .تسا  هناتخـسرس  تمواقم  هب  بسانم  خـساپ  یعاـمتجا  تنوشخ   » هک درک  حرطم  هنوگ  نیا  ناوت  یم  ار  نوسناـج  رظن 
(2) «. تسا هدش  دودسم  مکاح ، ناگبخن  راب  تنوشخریغ  رییغت  هدش  هتخانش  ياه  هار  هک  دهد  یم  يور  رطاخ  نادب 

تعرـس هب  هکلب  دـشن ، بالقنا  موادـت  زا  عنام  اهنت  هن  مکاح ، ناگبخن  يریذـپ  فاطعنا  هک  داد  ناـشن  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـما 
يا هـبخن  هـب  یتنـس  درمتلود  زا  تردـق ، هـکیرا  رب  ناگتـسشن  رییغت  .دـش  رجنم  بـالقنا  ماـگنهدوز  یباـی  هجیتـن  نآ و  هـب  ندیـشخب 

هاگ نآ  بوبحم و  رهاظ  هب  يا  هدیزگرب  سپس  تارکونکت و 

ص 38. ، 1381 هملاع ، رشن  مق ، یمالسا ، بالقنا  شیادیپ  ناریا و  رصاعم  ياهدادیور  رب  يرذگ  یفطل ، یلعرهم  - 1
ص 265. موس ، باتک  یعامتجا ، مولع  یقیبطت  فراعملا  هریاد  - 2

یمالسا بالقنا  www.Ghaemiyeh.comناگبخن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 242زکرم  هحفص 86 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_76_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_76_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:77

تـسناوتن هک  دوب  مکاح  ناگبخن  راب  تنوشخریغ  ياه  ینوگرگد  هلمج  زا  ماجرفدـب ، يارگ  یلم  کی  ماجنارـس  یماظن و  يا  هدـبز 
.دوش بالقنا  تنوشخ و  نارحب ، عنام 

یمالسا بالقنا  زا  سپ  شیپ و  رد  ناگبخن  شقن  . 4

هراشا

یمالسا بالقنا  زا  سپ  شیپ و  رد  ناگبخن  شقن  . 4

، هاگیاج تسا ، رظن  دروم  رضاح  راتـشون  رد  هچنآ  .تسا  قمعت  یـسررب و  هتـسیاش  ینوگانوگ  ياه  هبنج  زا  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 
.تسا گرزب  هثداح  نیا  رد  ناگبخن  درکیور  شقن و 

دارفا ای  صاوخ  زا  يدیدج  هتسد  گرزب ، بالقنا  ره  رد  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  دوب ؟ تردق  ییاج  هباج  کی  یمالسا  بالقنا  ایآ 
یم نامگ  هک  دـنا  هدوب  ناشیا  ناشن  مان و  یب  نازابرـس  طقف  مدرم  دـنریگب و  ار  میدـق  صاوخ  ياج  ات  دـنا  هتـساخرب  راـکیپ  هب  هبخن 

ياهزایتما بسک  رـس  رب  اوعد  عقاورد  اما  ...دنگنج ، یم  دوش ، یم  هدـناوخ  یتسودرـشب  يدازآ و  تلادـع و  هچنآ  هار  رد  دـنا  هدرک 
(1) .تسا هدوب  دیدج  صاوخ  يارب  یصخش  ای  یتاقبط 

یتاقبط ياوعد  کی  اهنت  یگدرتسگ ، نآ  اب  بالقنا  ماجنا  هک  دـهد  یم  ناشن  نآ ، يریگ  لکـش  دـنور  یمالـسا و  بالقنا  یـسررب 
هک تفایرد  ناوت  یم  دوش ، هتـسیرگن  زین  یبرغ  ياه  يروئت  هاگدـید  زا  یمالـسا  بالقنا  يریگ  لکـش  هب  رگا  عقاورد ، .تسا  هدوبن 

، نوسناج ریبعت  هب  هک  تسا  هدوب  ینامز  بالقنا  زورب 

ص 69. ، 1373 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  نارهت ، دنودالوف ، هللا  تزع  همجرت : هعماج ، یهاگآ و  زویه ، تراوتسا  - 1
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(1) .تسا هتفر  نیب  زا  لداعت  یطیحم ، تیعقوم  اه و  هشیدنا  نایم  هدروخ و  مه  رب  هعماج ، رد  لداعت 

هب خـیرات  فناخلپ ، ریبعت  هب  نوچ  دـندوب و  يا  هتـسجرب  ياه  ناسنا  بالقنا ، ناربهر  هک  درک  زاغآ  هنوگ  نیا  ناوت  یم  ار  لصف  نیا 
اب نیارباـنب   (2)، دنتـسه اه  ناـسنا  نیمه  خـیرات ، لـماع  اـهنت  دوش و  یم  هتخاـس  یعاـمتجا  هشیدـنا  زا  رادروخرب  ياـه  ناـسنا  تسد 

هنوگچ ناگبخن  شقن  نایم ، نیارد  اما  دمآ ، مهارف  بالقنا  يریگ  لکـش  دنور  یعامتجا ، لداعت  ندروخ  مه  رب  اه و  هنیمز  شیادیپ 
هدرک یفرعم  هنوگ  نیا  ار  ناریا  هعماج  یمومع  هصرع  هتـسجرب  نارگیزاب  یلک ، يدنب  میـسقت  کی  رد  نارظن  بحاص  زا  یکی  دوب ؟

: تسا

ناغم و ناونع  هب  دندوب و  دباعم  رد  هک  ینامز  هچ  دنیآ ؛ یم  باسح  هب  ناریا  ناگبخن  ياه  هاگتـساخ  نیرت  یمیدق  زا  نارای : نید  . 1
هب هورگ  نیا  .دـنتفرگ  هدـهعرب  ار  ناریا  هدـش  یمالـسا  هعماج  ییامنهار  تیلوئـسم  هک  ریخا  نرق  هدراهچ  رد  هچ  فورعم و  نادـبوم 

.رورپ هبخن  دنا و  هبخن  دنا ، هتفای  هک  یتیعقوم  ببس 

نیمز لیابق و  ناریا ، رد  تیطورـشم  نامز  ات  دریگ و  لکـش  يزرواشک  راتخاس  ات  دش  ببـس  يا  هلیبق  راتخاس  دوجو  نارای : نیمز  . 2
.دش یسایس  تردق  ياه  هاگتساخ  نیرت  یساسا  زا  یکی  ناراد ،

ص 38. یمالسا ، بالقنا  شیادیپ  ناریا و  رصاعم  ياهدادیور  رب  يرذگ  - 1
ص 155. ، 1373 باتک ، ءایحا  نارهت ، اه ، ینیب  ناهج  هکرعم  ییاجر ، گنهرف  - 2
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 _ ار رگ  شفک  فورعم  ناتـساد  یخرب ، .دنتـشاد  رایتخا  رد  ار  نآ  لئاسم  داصتقا و  هک  دـش  یم  ییاه  هورگ  لماش  نارایداصتقا : . 3
.دنناد یم  لغاشم  هفرح و  نابحاص  نتفای  تردق  ياه  هنومن  زا  دوب _  هدرک  حرطم  ار  شدنزرف  هلیسو  هب  ملع  شزومآ  ياضاقت  هک 

(1) .دنداهن انب  ار  ناریا  رد  يرورپ  هبخن  تدم  ینالوط  یساسا و  هیاپ  نارای ،» تموکح   » و نارای » مزر   » هارمه هب  هورگ ، هس  نیا 

لسوت اب  هبخن  هورگ  کی  ای  هدش  مکاح  هقبط  دراو  دیدج  رـصانع  ای  خیرات ، نایرج  رد  تشذگ _  هک  هنوگ  نامه  وت _  هراپ  دید  زا 
(2) .تسا هتخادنارب  ار  رگید  هورگ  تنوشخ ، رهق و  هب 

.داتسرف دنهاوخ  خیرات  ناد  هلابز  هب  ار  مکاح  ناگبخن  هک  دنروخ  یم  مشچ  هب  هعماج  نییاپ  ياه  هقبط  رد  یناریش  وت ، هراپ  رظن  هب 

کی زا  تموکح  تردـق و  نآ  رد  هک  یتاقبط  بالقنا  کی  هن  دوب ، یگنهرف  بالقنا  کـی  عقاورد  یمالـسا ، بـالقنا  تسا ، ینتفگ 
رگید دـش ، ثعاب  هدـیقع  نیا  دوب و  تناید  اوقت و  نیرتکد  دـش ، حرطم  یمالـسا  بالقنا  رد  هچنآ  .دـبای  لاـقتنا  رگید  هقبط  هب  هقبط 

.دنوش جراخ  هنحص  زا  دنزاب و  گنر  مالسا  هشیدنا  ربارب  رد  اه  هیرظن 

طقف ناریا ، رد  ار  یمالـسا  بالقنا  ناوت  یم  ایآ  دـنک ، یم  ریبعت  ناگبخن  ییاج  هباج  هب  تیعـضو  نیا  زا  وت  هراـپ  هچرگ  لاـحره ، هب 
ناگبخن ییاج  هباج  کی 

.متشه راتفگ  نامه ، - 1
ص 239. هعماج ، یهاگآ و  - 2
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.میهدب ناگبخن  شقن  نوچ  دنچ و  رب  بسانم  یخساپ  میشوک ، یم  لصف  نیا  رد  تسناد ؟

نردم ناگبخن  یتنس ، ناگبخن  فلا )

نردم ناگبخن  یتنس ، ناگبخن  فلا )

، یسایس نالاعف  ناگبخن و  هک  ینامز  هرود  نآ  رد  .درک  یسررب  مود  يولهپ  تنطلـس  ياه  هنایم  زا  دیاب  ار  یمالـسا  بالقنا  عقاورد ،
تساوخ راک و  دنور  یگرزب  هثداح  دندوب ، رو  هطوغ  یلم  عفانم  زا  رت  کچوک  ياهرادنپ  یـصخش و  ياه  هاگدید  سوقو  شک  رد 

هقرفت و زا  تـقیقحرد  دادرم 1332 ، ياـتدوک 28  .درک  فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  ار  دوـب _  هتفرگ  لکـش  تیطورـشم  اـب  هک  تلم _ 
دوخ دندوب و  تلم » ینابیتشپ  هب  مرگ  تشپ   » هک ار  یناگبخن  تسناوت  تفرگ و  هرهب  ناگبخن  یخرب  يریگ  میمـصت  تردـق  نتـشادن 

هتـشاد رظن  تقد  انعم  نیمه  هب  نوسناج  زرملراچ  .دـناشک  ریز  هب  تردـق  هکیرا  زا  دنتـسناد ، یم  زاین  یب  ینید  ياه  هاـگ  هیکت  زا  ار 
: دیوگ یم  يو  .تسا 

نیا ماجنا  رد  ناگبخن  رگا  .تسا  یطیحم  ینامز و  طیارـش  اب  هعماج  یـشزرا  تخاس  نتخاس  راگزاس  مکاح ، ناگبخن  یلـصا  هفیظو 
شروش اتدوک ، دننامه  يرگید  یساسا  ینوگرگد  ره  و   ) بالقنا تفر و  دهاوخ  شیپ  یگنهامه  يوس  هب  ماظن  دنوش ، قفوم  هفیظو 

(1) .درک دهاوخن  زورب  ...و )

يریگ جوا  نوچ  یلئاسم  .درک  یـسررب  ریخا  نرق  ود  ثداوح  رد  ناوت  یم  ار  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  ياه  هشیر  ساسا ، کـی  رب 
تفرـشیپ هتـسباو ، ای  فیعـض  ياه  تموکح  دوجو  تارظن ، راکفا و  ریثکت  راشتنا و  شور  ندـش  ناسآ  یبرغ ، نوتم  همجرت  تضهن 

نونف و مولع و  رد  برغ  هدننک  هریخ  ياه 

ص 99. ، 1363 ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، یسایلا ، دیمح  همجرت : یبالقنا ، لوحت  نوسناج ، زرملراچ  - 1
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.دننک روهظ  دیدج  مولع  ناگدرک  لیصحت  نارکف و  نشور  ناونع  اب  ناگبخن  زا  يدیدج  هورگ  ات  دش  ببس  ...و  يژولونکت 

رد عقاورد ، .دندش  میلست  برغ  ندمت  مولع و  ياهدروآ  هر  ربارب  رد  دندیرب و  یتنس  کیـسالک و  مولع  زا  هدمع  روط  هب  هورگ ، نیا 
افیا يدیلک  یشقن  يا  هعماج  ره  رد  شزومآ  هک  اجنآ  زا  رگید ، نخس  هب  تفای  يروحم  یشقن  شزومآ ، هلوقم  يزاس ، نردم  هزوح 

کبـس یلاع ، شزومآ  رگید ، يوس  زا  .دـننز  یم  تسد  هتفریذـپ ، گنهرف  ای  یگنهرف  ثاریم  لاقتنا  هب  ناگتفای ، شزومآ  دـنک ، یم 
نردـم دـنیآرف  رد  بیترت ، نیدـب  .دـهد  یم  جاور  ار  یگنهرف  یعاـمتجا و  ناـگبخن  شریذـپ  دروم  يراـتفر  ياـهراجنه  یگدـنز و 

ناگبخن يارب  يداینب  يا  هدولاـش  نوچمه  دـنک و  حرطم  ار  دـیدج  یگنهرف  ياـه  ناـمرآ  زا  رگید  یعون  تسناوت  شزومآ  يزاـس ،
يریگ لکـش  رتسب  اج  نیمه  زا  دنتفرگ و  یپ  هعماج  رد  نردـم ، ناگبخن  هک  دوب  يریـسم  نیا  .دوش  هتفرگ  راک  هب  یعامتجا  روهظون 

.دمآ مهارف  ناگبخن  زا  ضراعم  هورگ  ود 

یناـکم یناـمز و  تیعقوـم  كرد  اـب  هورگ  نـیا  .دـنداد  یم  لیکـشت  ینید  یتنــس و  هعماـج  ناگدـیزگرب  ار  ناـگبخن  زا  مود  هورگ 
ققحم زگره  یلیالد  هب  یگناگی ، تدـحو و  نیا  تفگ  ناوت  یم  هچرگ  .دـننک  کـیدزن  رگیدـکی  هب  ار  ناـیرج  ود  نیا  دندیـشوک ،

: دنتفرگ شیپ  رد  ار  دوخ  هار  مادک  ره  نیاربانب ، .دشن 

یمالسا بالقنا  www.Ghaemiyeh.comناگبخن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 242زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:82

و  [ ناریا دـندوب  دـقتعم  هک  هداز  یقت  ناـخ و  مکلم  ازریم  هـلمج  زا  ارگ ، برغ  نارکف  نـشور  ناـگدرک و  لیـصحت  ناـیرج  کـی _ 
(1) .سب دوش و  بآم  یگنرف  حور ، مسج و  نطاب ، رهاظ و  رد  دیاب  یناریا [

روهقم توهبم و  هک  دوب  یناـگبخن  دودـعم  زا  يو  .ریبـکریما  ناـخ  یقت  ازریم  نوـچمه  بلط ، حالـصا  نارکف  نشور  ناـیرج  ود _ 
.تشامگ تمه  هعماج  راتخاس  حالصا  هب  دشن و  برغ  ندمت 

رد زا  مسیـسکرام ، ماظن  ياه  هزومآ  هطـساو  هب  برغ ، ندـمت  اب  هک  هدوت  بزح  هلمج  زا  تسیـسکرام ، نارکف  نشور  ناـیرج  هس _ 
.دندرک ادج  مدرم  زا  ار  دوخ  هار  عقاورد  اه ، تلم  يارب  نید  ندوب  نویفا  دییأت  اب  لاح  نیعرد  دندمآرد و  تفلاخم 

زا اهدعب  هچرگ  تخادرپ ، دیدج  ياه  هدیدپ  یفن  هب  مالـسا ، زا  عافد  هیعاد  اب  نایرج  نیا  یتنـس ، یبهذم و  ناگبخن  نایرج  راهچ _ 
زا یـشان  یعیبـط ، يریگ  عـضوم  نیا  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  .تفرگ  هرهب  مالـسا  يـالتعا  هار  رد  برغ  ندـمت  تـبثم  ياـه  هـبنج 

، دیدرت نودب  دیدج ، ياه  هدیدپ  اب  یمالسا  عماوج  یتنس  ناگبخن  هیلوا  تفلاخم  هتبلا  .تسا  یتنـس  هعماج  یتخانـش  ناور  تیعـضو 
.دنلئاق مدرم  ياه  تنس  تناید و  زا  تسارح  ظفح و  هنیمز  رد  دوخ  يارب  هک  هدوب  یتیلوئسم  زا  یشان 

ص 74. ، 1383 سمره ، نارهت ، ناقهد ، دمحم  همجرت : متسیب ، نرق  رد  ناریا  نارکف  نشور  يرصیق ، یلع  - 1
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، دوخ هک  تسا  یمالسا  عماوج  رد  تاحالصا  نارادمدرس  ناراد و  هیعاد  اب  یبهذم  یتنس و  ناگبخن  نایم  لکشم  دوجو  رگید ، هتکن 
.دز یم  نماد  اه  تفلاخم  نیا  هب  ییاهنت  هب 

ياهرواب هب  هجوت  اب  هک  يدابآدـسا  نیدـلا  لامج  دیـس  نوچ  يدارفا  .ارگ  حالـصا  ینید و  نارکف  نشور  ناـملاع و  ناـیرج  جـنپ _ 
فده اب  یملع  ياهدرواتسد  نایم  زیامت  دیدج ، ندمت  ربارب  رد  يروابدوخ  برغ ، ناریا و  یگنهرف  ياه  توافت  تخانـش  یمالـسا ،

فرطرب ار  یمالسا  هعماج  ياه  یناماسبان  اهدرد و  نونف ، مولع و  هب  ناناملسم  ندرک  زهجم  اب  دندرک  شالت  هنایوج ، هطلـس  تسایس 
.دننک

نیا زا  یخرب  هچرگ  دنتـشاد ؛ روضح  يولهپ  تموکح  ياه  همین  ات  هطورـشم  زا  لـبق  یناـمز  هلـصاف  رد  هناـگ ، جـنپ  ياـه  هورگ  نیا 
عمج تسا ، رتهب  لاح ، نیااب  .دندوب  هدیزگرب  رگید  يدرکیور  يولهپ ، هاشاضر  تنطلس  عون  هب  هجوت  اب  نامز و  روخارف  هب  اه  هورگ 

.دنوش یسررب  هعومجم  نیا  رد  يرابرد _  ینید و  ناگبخن  زا  معا  مود _  يولهپ  هرود  ناگبخن 

يرابرد ناگبخن  رد  واکودنک  ب )

هراشا

يرابرد ناگبخن  رد  واکودنک  ب )

.تسا یـسررب  يارب  مهم  ياـه  عوضوم  زا  یکی  يوـلهپ ،» میژر  ذوـفن   » ییاـناوت و شرتـسگ  میکحت و  رد  يراـبرد ، ناـگبخن  شقن 
ناگبخن نیا  زا  یخرب  لاح ، ره  هب  .تسین  رظندم  یخیرات  عوضوم  کی  ناونع  هب  اهنت  نآ ، ياه  قادصم  یسررب  هورگ و  نیا  هعلاطم 
شرتسگ هک  دندوب  یگنهرف  یهدناماس  راک  رد  رگید ، یهورگ  .دندرک  تیامح  یتنطلس  میژر  ياقب  زا  کیژولوئدیا ، يدرکیور  اب 

هچرگا زین  ناگبخن  نیا  هنماد  هرتسگ  .درک  یم  ریذپ  ناکما  ار  یهاشنهاش  رادتقا 
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ات قباس  ياه  تسیـسکرام  زا  ینوگانوگ  فیط  ینایاپ ، ياـه  لاـس  رد  دـش ، یم  میژر  يارگ  یلم  ناگدـنهد  جاور  لـماش  ادـتبا  رد 
.تفرگربرد ار  یبرغ  ياه  تارکونکت 

شوختـسد موس ، ناهج  ياهروشک  رتشیب  یتاقبط  راتخاس  مود ، یناـهج  گـنج  زا  دـعب  هژیو  هب  يولهپ و  تموکح  يریگ  لکـش  اـب 
هدیدپ هجیتنرد  يدیدج ، طسوتم  هقبط  دنارذگ ، یم  ار  تیمکاح  هب  راذگ  نارود  تنطلـس ، هک  زین  ناریا  هعماج  رد  .دش  ینوگرگد 

دـندوب و لئاق  يا  هژیو  تلاسر  دوخ ، يارب  دوب و  شخب  نیا  یلـصا  هتـسه  يرکف ، نشور  هعماج  .داهن  دوجو  هصرع  هب  اپ  يزاـسون ،
(1) .دندرک یم  یگدنز  نآ  رد  هک  دوب  يا  هعماج  يارب  ناهج  ریسفت  نآ ،

(2)« .دوش تالیکشت  نیا  دراو  نونکا  مه  زا  دیاب  دشاب ، هتشاد  یبصنم  هدنیآ  رد  دهاوخ  یم  یسک  رگا   » دندوب دقتعم  اراکـشآ  نانیا 
.تسا هبخن  هعماج  هدیزگرب  تسام ، اب  هک  ره  دوب  دقتعم  دوخ ، مادنا  ضرع  سپس  يریگ و  لکـش  هار  رد  هقبط  نیا  نخـس ، رگید  هب 

تالوحت لباقم  رد  هک  دوب  نآ  دـندش ، زین  بصنم  ناونع و  بحاص  تموکح ، فلتخم  ياـه  هدر  رد  هک  هورگ  نیا  یلـصا  هصخاـش 
هدـید ناهج  و  دـیدج ) يانعم  هب   ) هدـناوخ سرد  نانیا  .دـندوب  هتخابدوخ  لماک  روط  هب  هدز _  برغ  مییوگن  رگا  دـیدج _ ، يایند 

.دنتسناد یم  كاخ  بآ و  نیا  هب  هتسباو  رتمک  ار  دوخ  برغ ، هب  یگتسب  لد  یگتخابدوخ و  تلع  هب  اما  دندوب ،

ماگ نارهت ، هدازراطع ، یبتجم  همجرت : یمالسا ، يروهمج  ات  يولهپ  تنطلـس  زا  یمالـسا  بالقنا  يریگ  لکـش  ینالیم ، نسحم  - 1
ص 127. ، 1381 ون ،

ص 311. ، 1383 یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  نارهت ، يولهپ ، تموکح  نیسپاو  ههد  ود  نایدابآ ، نیسح  - 2
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نیلوا ندیزو  اب  نهیم ، نابهگن  ظفاح و  نیاربانب ، رورپ و  هبخن  دیاب  دندوب و  هبخن  دوخ ، هک  نانیا  رتشیب  هک  مینک  يروآدای  اج  نیمه 
، یعامتجا یملع ، یـسایس ، ناگبخن  لماش  هورگ ، نیا  .دـندیبسچ  ار  برغ  ناماد  دـندرک و  اهر  ار  تکلمم  یمالـسا ، بالقنا  میـسن 

يزاس هبخن  يدوبان  تسب ، ار  ناگبخن  نیا  دشر  هار  اهنت  هن  مود ، يولهپ  ياه  تسایس  هدش  هتفگ  هچرگ  .دندوب  یگنهرف  يداصتقا و 
هعومجم طـقف  هن  دوب ، تلود  تفاـی ، هعـسوت  درک و  ادـیپ  دـشر  هک  يزیچ  نآ  يوـلهپ  هرود  رخاوا  رد  عـقاورد ، .درک  دـیدشت  زین  ار 

.ناگبخن

نمجنا نآ  يریگ  لکـش  هک  دـنداهن  یم  تردـق  هصرع  هب  اپ  ییاه  هورگ  اه و  نمجنا  قیرط  زا  هاگ  ناـگبخن  نیا  هکنآ ، رگید  هتکن 
ياه تفرـشیپ   » .دنک یم  قدص  رتشیب  یگنهرف  ناگبخن  دروم  رد  هلئـسم ، نیا  .دوب  هدـش  هداهن  انب  يرکف  یگتـسباو  ياه  هیاپ  رب  اه ،

، نیاربانب .دوب  هدـنامن  رود  هب  یناریا  ناگدرک  لیـصحت  دـید  زا  ...و  یـسایس  يداصتقا ، یملع ، ياه  هنیمز  رد  اـه  یبرغ  لوقعلاریحم 
ياه نمجنا  لفاحم و  .دیناشک  یم  برغ  ندمت  هب  تبسن  یگدرپسرس  یگتفیش و  هلحرم  هب  ار  اهنآ  تفرشیپ ، یهاوخددجت و  نامرآ 

نوناک ناونع  هب  يرنوسامارف ، ياهژل  ناگدرک ، لیـصحت  دـید  زا  .تفر  یم  رامـش  هب  برغ  تیباذـج  رهاـظم  زا  یکی  يرنوساـمارف ،
.دش رگ  هولج  دادبتسا  اب  هزرابم  رگنس  یبلطددجت و  یهاوخ ، یقرت 

هتبلا .تشاد  هژیو  يا  هولج  رـشب  همه  ناهذا  رد  هکلب  یناریا ، ناگبخن  نایم  رد  اـهنت  هن  نآ _  لاـثما  و  ناـمزاس _  نیا  ياـه  هشیدـنا 
رصع رد  هک  تسا  یهیدب 
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تلود هب  يداصتقا  یسایس ، ياه  یگتسباو  زا  رود  هب  اه ، نامزاس  هنوگ  نیا  رد  ناریا ، یـسایس  ناگبخن  تیوضع  يولهپ ، هیراجاق و 
(1) «. دوبن یبرغ  ياه 

يرابرد ناگبخن  یگژیو  کی _ 

يرابرد ناگبخن  یگژیو  کی _ 

ناسمه ددـص  رد  یعامتجا ، فدـه  ای  یلم  رورغ  ظفح  فدـه  اب  مود ، يولهپ  تموکح  یناـیم  ههد  ياـه  لاـس  اـت  ناریا ، ناـگبخن 
تیحالـص و ساسارب  هکلب  تورث ، ای  تثارو  هیاپ  رب  هن  رگید  هک  دـنتفای  یم  دـیدج  يزایتما  نآ ، رد  دـندوب و  اـپورا  اـب  دوخ  ندرک 
رد ناریا  يرابرد  ناگبخن  مهم  ياه  یگژیو  زا  یخرب  ناوت  یم  هورگ ، نیا  ییاناد  تیحالـص و  حیـضوت  يارب  .تشاد  رارق  كردـم 

: درمشرب هنوگ  نیا  ار  يولهپ  نامز 

رد طقف  ار  دوخ  ناگبخن  نیاربانب ، .دوب  هدش  نایامن  مود  يولهپ  تموکح  مود  همین  رد  هژیو  هب  تیعـضو ، نیا  ندوب : یـسایسریغ  . 1
.دنتسناد یم  هاش  تمدخ 

و رکاچ »  » ار دوخ  دندوب ، هک  یماقم  هبتر و  ره  رد  يولهپ ، تموکح  نارادمدرس  هک  دوب  نیا  تقیقح  ضحم : تعاطا  يرادافو و  . 2
ساـسا نیا  رب  دـنیاه و  نیرتـهب  اـه ، نیرت  عیطم  دوب  دـقتعم  مه  هاـش  صخـش  فرط ، نآ  زا  دنتـسناد و  یم  ینویاـمه » ياـپ  كاـخ  »

(2) «. رتهب رت ، عیطم  هچره  سلجم  رتهب ، رت ، عیطم  هچره  ریزو  تسخن  »

ص 16. ، 1377 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، ناریا ، ياهزینال  اه و  نیراتور  اهرنوسامارف ، نایدابآ ، نیسح  - 1
ص 121. ج 1 ، ، 1371 یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسؤم  نارهت ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  تسودرف ، نیسح  - 2
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نیا رگنایب  ادیوه  نخـس  .تسا  حرطم  يولهپ  میژر  نارازگراک  دوجو  رد  هدش  هنیداهن  رما  کی  ناونع  هب  لصا  نیا  یـشنمرکاچ : . 3
ام همه  دیرب ؟ یم  مان  لوا  صخش  ناونع  هب  هاشنهاش  زا  امش  هک  میراد  تکلمم  نیا  رد  مه  یمود  صخـش  ام  رگم  : » تسا تیعـضو 

(1) «. درادن دوجو  تکلمم  نیا  رد  یمود  صخش  میتسه و  ترضح  یلعا  ربنامرف  عیطم و 

هدـش ثعاب  یگژیو  نیا  .درک  حرطم  ار  تیقالخ  ياج  هب  ییوگ  قلمت  رگید ، نایب  هب  ناوت  یم  تقایل : ياج  هب  تدارا  ینیزگیاـج  . 4
.دراپسب لد  نارگید ، ياه  ییوگ  هفازگ  هب  دوش و  یبلط  تردق  ریسا  سفن و  بح  راتفرگ  دوخ ، ماقم  روخارف  هب  يا  هبخن  ره  ات  دوب 

فارتعا هب  دـنداتفا و  یم  كاخ  هب  دـندز و  یم  وناز  هاش  لباقم  رد  هک  دـندوب  ینارازگراک  وس  کـی  زا  یقـالخا : يرادا و  داـسف  . 5
تیاعر  » ار راتفر  نیا  هاش  رگید  يوس  زا  دـندوب و  تسرپ  لوپ  دـساف و  هک  دـندوب  هداد  لیکـشت  ار  يا  هقبط  یهاشنهاش ، رابرد  ریزو 

(2) .تسناد یم  تکلمم » ياه  تنس 

دوجو دندوب _  دـنمورین  یلیخ  یلام  یـسایس و  رظن  زا  هک  هژیو _  هداوناخ  لهچ  هب  کیدزن  هرود ، نیا  رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب 
.دندش (3) یم  هدیزگرب  اه  هداوناخ  نیا  زا  یسایس ، ناگبخن  زا  يدایز  هورگ  تشاد و 

هدـش ببـس  هاش ، يدامتعا  یب  زین  ینماان و  ساسحا  یمدرم و  هاگیاپ  ندروآ  تسد  هب  لامتحا  هقیلـس و  فالتخا  دوجو  لاح ، نیا  اب 
اب هکلب  دشاب ، گرزب  کچوک و  عوضوم  نارازه  يارب  هدنریگ  میمصت  دوخ ، هاش ، اهنت  هن  ات  دوب 

ص 164. بالقنا ، ود  نیب  ناریا ، یسایس  ناگبخن  - 1
صص 121 و 122. ، 1371 ون ، حرط  نارهت ، نامجرتم ، هورگ  همجرت : هاش ، اب  نم  ياهوگو  تفگ  ملع ، هللادساریما  - 2

ص 119. ، 1377 یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  نارهت ، يراج ، هعرج  ملعوذ ، یلع  - 3
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، دوخ یلغش ، تینما  نتشادن  هلئسم  .دشخب  موادت  دوخ  تیمکاح  هب  بیقر ، ناگبخن  نایم  هنزاوم  داجیا  یپ و  رد  یپ  ياه  ییاج  هباج 
ییاراد لام و  يروآ  عمج  هب  یعطقم  ناـگبخن  ندروآ  يور  يرادا و  یلاـم و  داـسف  شیادـیپ  هب  هک  دوب  یلیـالد  زا  یکی  ییاـهنت  هب 

.دش رجنم 

یموبریغ يورین  کی  هب  عقاورد  اـهنآ  .دـندوب  هتخاـب  ار  دوخ  دـیدج ، ياـیند  تـالوحت  لـباقم  رد  ناـگبخن  نیا  رتشیب  رگید  يوس  زا 
هورگ نیلوا  وزج  نانیا  یمالـسا ، بالقنا  عوقو  اب  لیلد ، نیمه  هب  .دوش  یم  دای  هدز » برغ   » ناونع هب  اهنآ  زا  هک  دندوب  هدـش  لیدـبت 

.دندرک ترجاهم  اهر و  ار  تکلمم  هک  دندوب  ییاه 

دنتـشاد و رطاخ  قلعت  كاخ  بآ و  هب  هن  دننادب ، هناخ  بحاص  ار  دوخ  دیاب  هک  هعماج  نارورپ  هبخن  ناگبخن و  هک  تساجنیا  هلئـسم 
.دندوب هدرک  دشر  نآ  رد  هک  یتموکح  راتخاس  هب  هن 

زادرپ هیرظن  سینوز ، نیورام  .درک  هاـگن  ناریا  یـسایس  ناـگبخن  ياـه  یگژیو  هب  ناوت  یم  رگید ، یهاگدـید  زا  ساـسا و  نیمه  رب 
یب . 2 یسایس ؛ ینیبدب  . 1 تسا : هدرک  یفرعم  یگژیو  راهچ  رد  ار  ناریا  یـسایس  ناگبخن  یـسایس ، گنهرف  دوخ ، باتک  رد  یبرغ ،

.دارفا نیب  هدافتسا  ءوس  . 4 راکشآ ؛ تینما  مدع  ساسحا  . 3 یسایس ؛ يدامتعا 

(1) .تسا هدوب  ناریا  رد  ناگبخن  یسایس  ياهراتفر  ساسا  اه ، شرگن  نیا  هک  دنک  یم  دیکأت  سینوز 

هدز بالقنا  ناریا  رد  یسایس  ناگبخن  شقن  ود _ 

هراشا

هدز بالقنا  ناریا  رد  یسایس  ناگبخن  شقن  ود _ 

ص 212. ش 7 و 8 ، زییاپ 1375 ، ناتسبات و  رظن ، دقن و  هلجم  ام ،» یسایس  گنهرف  ياه  هفلوم  ، » یقازر بارهس  - 1
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راذگ دیدج و  ياه  هشیدنا  شریذپ  نمض  نانیا  .دنتفای  رگید  يدرکیور  برغ ، اب  سامت  شرتسگ  زا  سپ  هژیو  هب  ناریا  رد  ناگبخن 
.دنتفرگ رارق  تلود  هاگیاج  رد  يولهپ  میژر  يریگ  لکش  اب  هطورشم ، نارود  زا 

رتهب ار  مدرم  تساوخ   » هک دندوب  هعماج  یمومع » هدارا  يادن  هدیزگرب  دودـحم و  یتیلقا   » هورگ نیا  ناگدنـسیون ، زا  یکی  نامگ  هب 
(1) «. دندیمهف یم  مدرم  دوخ  زا 

اب هتشاد و  شقن  یسایس  متسیس  نورد  رد  هک  دندوب  یناگبخن  لوا ، هورگ  دندش : یم  میسقت  هورگ  ود  هب  یلک  هاگدید  کی  زا  نانیا 
رد .دندرک  یم  تفلاخم  تنطلس  ساسا  اب  رتشیب  دنتشادن و  یشقن  چیه  یسایس  متـسیس  رد  مود ، هورگ  دندرک ؛ یم  يراکمه  تلود 

اهنآ بیکرت  مجح و  لرتنک  ساـسارب  هاـش ، صخـش  میژر و  تسایـس  .تسا  رظن  دروم  تسخن  هورگ  تیعـضو  یـسررب  تمـسق  نیا 
زورب لوا ، دنشاب : فده  ود  یپ  رد  هرامه  تلود ، راد  فرط  هدیزگرب و  ياضعا  ات  دش  یم  ثعاب  یتسایس ، نینچ  ذاختا  .دوب  راوتـسا 

اب وج  هزیتس  لقتسم  ناگبخن  ندمآ  دوجو  هب  زا  يریگولج  مود ، تلود ؛ ياه  فده  تهج  رد  نوگانوگ  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  و 
سپـس دندش ، یم  ییاسانـش  هاش ، هب  ناشیرادافو  نازیم  زین  ناشیاه و  ییاناوت  اه و  تراهم  قیرط  زا  دارفا  ادـتبا  ساسا ، نیارب  .تلود 

(2) .دندرک یم  یهدنامزاس  ار  اهنآ 

ناگبخن ناونع  هب  موزل ، تروص  رد  دوش و  يریگولج  تلود ، فلاـخم  ناـگبخن  تیوقت  روهظ و  زا  اـت  دـش  یم  بجوم  دـنور ، نیا 
، تنطلس هب  رادافو 

ص 16. ، 1380 نارتخا ، رشن  نارهت ، ناریا ، رد  يزیتسددجت  ینالیم ، سابع  - 1
ص 325. ، 1380 هنزور ، نارهت ، (، 1357  _ 1320  ) ناریا یعامتجا  یسایس _  تالوحت  يدوصقم ، یبتجم  - 2

یمالسا بالقنا  www.Ghaemiyeh.comناگبخن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 242زکرم  هحفص 99 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_89_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_89_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:90

، ناریا رد  ناگبخن  درکراک  هب  میناوت  یم  مینک ، هاگن  هیـضق  نیا  هب  رگید  یهاگدـید  زا  رگا  .دنـشاب  یتفلاـخم  هنوگره  يوگ  خـساپ 
ماجنا جوم  هس  اب  یـسایس ، ياه  ماـظن  ندرک  هزیتارکمد  دـنیارف  نوتگیتناـه ، رظن  ساـسارب  هک  درک  يروآداـی  دـیاب  .میربب  یپ  رتشیب 

متـسیب و نرق  همین  لـهچ و  ههد  یلاوح  مود  جوـم  اـکیرما ؛ هسنارف و  رد  يدـالیم  مهدـجه  نرق  ناـیاپ  رد  لوا  جوـم  تسا : هتفریذـپ 
(1) .لاغترپ رد  يروتاتکید  میژر  طوقس  ههد 1970 و  زا  موس ، جوم  موس و  ناهج  ياهروشک  هب  یسارکمد  یبایهار 

یتلود و ناگبخن  زا  یخرب  نهذ  رد  ییارگون  ياهرذـب  نیتسخن  نامز ، نیا  رد  دوب و  راـجاق  هرود  اـب  نراـقم  تسخن ، جوم  ناریا  رد 
.تشاد همادا  راجاق  هرود  رخاوا  ات  ریبکریما ، ماقم و  مئاق  ازریم ، سابع  نوچ  يدارفا ، تامادقا  .دش  هدیشاپ  یتلودریغ 

جوم .دـیدرگ  رقتـسم  هعماج  رد  یعامتجا  ياه  يدازآ  هاتوک ، یتدـم  يارب  دـش و  نامز  مه  ناریا  رد  هاشاضر  طوقـس  اـب  مود  جوم 
هاگیاپ هاگیاج و  ياقب  لابند  هب  ای  مکاح ، ناگبخن  نامز ، نیا  رد  .دـش  نامز  مه  یمالـسا  بالقنا  دـنور  يریگ  جوا  اـب  عقاورد  موس 

هرهب تیریدم  يریگراک  هب  رد  ییاه  یگژیو  زا  دنتـشاد ، ار  يزاسون  هعـسوت و  تیریدم  ییاناوت  شیب  مک و  مه  رگا  ای  دـندوب  دوخ 
رادـیاپ و یموب ، تلاح  اـهنآ  ییارگ  هعـسوت  مود ، دـنرب ؛ شیپ  یگماـکدوخ  تیرمآ و  اـب  ار  هعـسوت  دنتـساوخ  یم  لوا ، دـندرب : یم 

، مراهچ دوبن ؛ لداعتم  نزاوتم و  هعسوت  نیا  موس ، دش ؛ یمن  هدرب  يا  هرهب  هعماج  تکراشم  زا  تشادن و  ریگارف 

ص 72. ش 171 و 172 ، هام 1380 ، يد  رذآ و  يداصتقا ، یسایس _  تاعالطا  هلجم  - 1
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.درک یم  مهارف  بالقنا  يارب  ار  هنیمز  تیعضو  نیا  .دوب  یکتم  یتفن  دمآرد  رب  اهنت  دنور  نیا 

يرابرد ناگبخن  زا  ییاه  قادصم 

هراشا

يرابرد ناگبخن  زا  ییاه  قادصم 

هب هن  يرترب  نیا  عقاورد  .مینک  زاغآ  تنطلس  نادناخ  رد  دوجوم  هبخن  نیرترب  زا  تسا  رتهب  يرابرد ، ناگبخن  تیعضو  یـسررب  يارب 
هب هراشا  اجنیا ، رد  روظنم  هکلب  تسا ، تیمکاح  يریگراک  هب  تیریدـم و  رد  يرترب  موهفم  هب  هن  رتشیب و  مهف  كرد و  تابثا  يانعم 

لیلد هب  اهنت  یگدـیزگرب ، نیا  هک  تسا  صخـشم  تسا و  یمالـسا  بالقنا  ینایاپ  ياـه  لاـس  رد  يولهپ  نادـناخ  یلـصا  هدـیزگرب 
: تسا يرابرد  ناگبخن  دزن  يو  هاگیاپ  هاشاضردمحم و  هاگیاج  دیآ ، یم  یپ  رد  هچنآ  .دش  لصاح  دلوت » رد  مدقت  »

هاش لوا _ 

هاش لوا _ 

رد دوجوم  تالکـشم  لح  هار  دندوب ، دقتعم  هک  دنداهن  هعماج  یـسایس  هصرع  هب  اپ  ییاه  نایرج  يولهپ ، تموکح  يریگ  لکـش  اب 
هبنج همه  ندرک  ون  رب  نآ ، ياه  هیاپ  هک  ردـتقم  یتلود  ندـش  اـپ  رب  .تسا  رادـم  تلود  زکرمتم و  تموکح  کـی  يرارقرب  هعماـج ،

.تسا تالکشم  لح  دیلک  یتسرپ ،» هاش   » هک دوب  رواب  نیا  رب  يرکف  نایرج  نیا  .تشاد  رارق  ناریا  یعامتجا  یسایس و  یگدنز  ياه 
زا یکی  رد  يدابآ ، تلود  ییحی  .دنک  یم  کمک  رکفت  زرط  نیا  ندش  نشور  هب  تکرح ، نیا  نارادمدرس  زا  یکی  هتـشون  هب  هراشا 

: دسیون یم  دوخ  ياه  همان 

صخـش رگم  درادرب ، دناوت  یمن  زورما  نایناریا  زا  يدـحا  ار  مدـق  کی  نآ  تداعـس و  لزنمرـس  ات  دراد  مدـق  کی  ینونک ، ناریا  »...
(1) «. يولهپ ترضح  یلعا 

ص 36. ، 1382 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، تردق ، تخاس  ياه  يروئت  یضویع ، میحردمحم  - 1
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ار يراـکمه » بلج   » و یبوکرـس »  » زا یبیکرت  ناـمز ، نیا  رد  هاـش  .تفاـی  يرتـشیب  دومن  مود ، يولهپ  ناـمز  رد  يرکف ، ناـیرج  نیا 
دوخ بذـج  ار  نافلاخم  زا  یناگدـیزگرب  رگید ، يوس  زا  درک و  یم  بوکرـس  ار  یتفلاخم  هنوگره  وس ، کی  زا  .دوب  هدروآ  مهارف 

رد ای  دنوش  فذح  یـسایس  هصرع  زا  ای  فلاخم  ناگبخن  دـش  یم  ببـس  هک  يدـنور  دوب ؛ هکـس  يور  کی  تیعـضو  نیا  .درک  یم 
ناوت یم  .تشاد  دوجو  هاش  يرابرد و  ناگبخن  ناـیم  هک  دوب  یتیعـضو  هکـس ، رگید  يور  .دـنیآرد  هاـش  صخـش  راـبرد و  تمدـخ 

یم یتح  دندوب و  هدش  بیکرت  رگیدکی ، اب  راتفر  رظن  زا  هچ  تردـق و  هنیمز  رد  هچ  شا ، یـسایس  ناگبخن  هاش و  تقیقحرد ، تفگ 
تحت ار  یعامتجا  ياه  هنیمز  زین  هاش  ياـه  يریگ  میمـصت  یهاـگ  لاـح ، نیااـب  .تشاد  ریثأـت  رگیدـکی  رب  ناـنآ  راـتفر  تفگ  ناوت 

.دش یم  ناگبخن  نامزاس  یتاقبط  عونت  ببس  درک و  یم  نوگرگد  تدش  هب  ار  ناگبخن  یتاقبط  أشنم  داد و  یم  رارق  عاعشلا 

رارق دوخ  عفانم  اه و  تساوخ  ریثأت  تحت  ار  یسایس  ناگبخن  میقتسم ، روط  هب  یهاشنهاش ، ماظن  ردتقم  یلصا و  رگیزاب  ماقم  رد  هاش 
شدوجو هک  دوـب  هدیـسر  رواـب  هجیتـن و  نیا  هب  يراـبرد ، ناـگبخن  زا  یخرب  رادرک  راـتفر و  لـیلد  هب  هاـش  رگید ، يوـس  زا  .داد  یم 

.تسا مالکلا » كولم  كولملا  مالک   » زراب قادصم  شمالک  نایب و  تسا و  یهلا » یتبهوم  »

یمامت هب  اه  نایرج  اهورین و  ردـق  نآ  دـحاو ، همـشچرس  نیا  زا   » يولهپ ماظن  فلاـخم  هتـسجرب و  ياـه  تیـصخش  زا  یکی  هتفگ  هب 
کلم و نوئش  یحاون و 
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(1) «. دشاب هتفریذپن  ریثأت  نآ  زا  هک  تسا  یسک  رتمک  هک  هدرک  ذوفن  اج  همه  هب  هدش و  ریزارس  تلم 

ناگبخن راتفگ  راتفر و  روحم  يو ، هناکولم » تحاس   » دوش و حرطم  هللا » لـظ   » ناونع هب  هاـش  صخـش  اـت  دوب  هدـش  ثعاـب  ریثأـت  نیا 
.دوش يرابرد  ناگتسباو  یسایس و 

رد یسایس  تالاعفنا  لعف و  یمامت  زا  دوش و  لیامتم  شدوخ  صخش  رد  اه  يریگ  میمصت  زکرمت  هب  هاش ، ات  دش  بجوم  هلئـسم  نیا 
نیزاغآ لهچ و  ههد  ینایاپ  ياه  لاس  رد  هک  دوب  نینچ  نیا  .دریگ  هرهب  صخش ، هب  مئاق  یمتسیس  میژر و  ندروآ  دوجو  هب  ياتـسار 

زا ناشن  تسادخ » هیاس  هاش   » راعـش ماجنارـس ، هعاطالا .» بجاو   » وا ياهروتـسد  دوب و  لزنم » یحو   » تفگ یم  وا  هچره  هاجنپ ، ههد 
«. نهیم هاش ، ادخ ، : » تسا هدش  حرطم  اج  همه  هک  تسا  یسک  نامه  ناریا ، هعماج  یلصا  هبخن  هک  تشاد  نیا 

ندوب یهت  رد  هدنونـش  هدنیوگ و  هک  دندرب  یم  هرهب  یتالمج  زا  یهاگ  يو ، زا  يرو  هرهب  يارب  زین  یبرغ  نارادمدرـس  نایم ، نیارد 
هدز بالقنا  هقرج  هک  يد 1356  هدزون  مایق  زا  لبق  هتفه  کی  اکیرما ، تقو  روهمج  سیئر  رتراک ، .دنتـشادن  کـش  تیعقاو ، زا  نآ 

: تفگ هاش  هب  باطخ  دز ، یم  جوم  نآ  رد  قلمت  هک  ینایب  رد  دیماجنا ، یهاشنهاش  میژر  طوقس  هب  دعب  هام  هدزیس  دش و 

ترـضح و یلعا  امـش ، نوهرم  نیا  .تسا  ناهج  قطانم  نیرت  بوشآرپ  زا  یکی  رد  تابث  هریزج  هاش ، تمظع  اب  يربهر  تحت  ناریا 
(2) .دنراد امش  هب  تبسن  امش  مدرم  هک  تسا  یقشع  شیاتس و  مارتحا ، امش و  يربهر 

ص 171. بالقنا ، ود  نیب  ناریا  یسایس  ناگبخن  - 1
ص 49. ش 26 و 27 ، زییاپ 1376 ، ناتسبات و  دادرخ ، هدزناپ  هلجم  ناگبخن ،» يریگ  میمصت  لادج  ، » یناتسدرا نسح  - 2
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.دوب هدرک  زاغآ  ار  دوخ  یلوزن  دـنور  هاـش ، تیمکاـح  ندوب  هنارمآ  یگبخن و  نارود  هک  دـش  حرطم  یناـمز  رتراـک ، نخـس  عقاورد 
: زا دندوب  ترابع  هاش  تیمکاح  ياه  یگژیو  زا  یخرب 

، تردق ياهرازبا  یمامت  نتفرگ  تسد  هب  ناملراپ و  رب  هطلـس  يایحا  نایعدم و  فذـح  اب  هک  یـسایس  تردـق  ندوب  یـصخش  فلا )
.دناشک یم  ریوصت  هب  ار  يدبا » یهاشنهاش  هدنامرف   » هلوقم

یتح یـسایس و  ياهداهن  فیعـضت  هب  دش و  زاغآ  دادرم  ياتدوک 28  زا  دعب  هک  يریسم  یـسایس ، يدنمداهن  حطـس  ندوب  نییاپ  ب )
.درک هاش  ياه  نامرف  يرجم  ار  هناگ  هس  ياوق  دش و  رجنم  یتموکح  ناکرا 

زین هننقم  هوق  دنتشاد و  شقن  هاش  دامتعا  دروم  ناکیدزن  اهنت ، نآ  رد  هک  یتیعضو  یـسایس ، تکراشم  لرتنک  یـسایس و  راصحنا  ج )
.دش یم  تیاده  هاش  هدیزگرب  ناگدنیامن  قیرط  زا  دوب ، یسایس  تکراشم  دامن  هک 

هلیـسو هب  نک » تموکح  زادنیب و  هقرفت   » لصا ندـش  یلمع  تفگ ، ناوت  یم  دروم  نیا  رد  هچنآ  ناگبخن ، نایم  اوق  هنزاوم  دوجو  د )
.دوب هاش 

(1) .دوش یم  هدیمان  يرادم » هاش   » هک دوب  مجنپ  هصخشم  يریگ  لکش  تیعضو ، نیا  هجیتن  ه )_

هاش يارب  بالقنا ، ینایاپ  ياه  لاس  رد  اما  تشاذگ ، یتساک  هب  ور  یـسایس  ناگبخن  یبسن  تردق  هاش ، صخـش  رد  تردق  زکرمت  اب 
رگید یهاگیاج 

ص 42. تردق ، تخاس  يروئت  - 1
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.دزادرپب شیوخ  هاگیاج  تیبثت  هب  بالقنا ، دنور  زا  يریگشیپ  تموکح و  ظفح  اب  درک  یم  شالت  مایا ، نیا  رد  هاش  .دش  مهارف 

ناشن اب  اهنت  ربهر ، کی  ، » یکـسنیژرب رظن  هب  .تشاد  رارق  هاش  لباقم  رد  راکهار  کـی  ناونع  هب  یکـسنیژرب  نیرتکد  ناـمز ، نیا  رد 
(1) «. دنک حالس  علخ  ار  نافلاخم  تازایتما ، ياطعا  هنارگبوکرس و  تسایس  لامعا  زا  یبیکرت  اب  دناوت  یم  قطنم  لیامت و  نداد 

يرادیاپ موادت و  هب  لاح ، نیعرد  هاش  هک  دوب  يدح  رد  نیا  .دوش  قفوم  تسناوتن  اما  درک ، زاغآ  ادـیوه  يرانکرب  اب  ار  راک  نیا  هاش 
هب دنناوت  یمن  نافلاخم  مراد و  تردق  نم  .دنک  نوگنرـس  ارم  تموکح  دناوت  یمن  سک  چیه  : » دوب هتفگ  يو  .تشاد  نامیا  شیوخ 

(2) «. دننک هسیاقم  دراد ، نم  تلود  هک  یتردق  اب  ار  دوخ  تردق  هجو ، چیه 

هب یمالـسا ، بالقنا  زاغآ  اما  درک ، یم  یگدـنز  اهایؤر  نیا  رد  يولهپ ، نادـناخ  هبخن  اهنت  ناونع  هب  هاش  اـه  تدـم  اـت  لاـح ، ره  هب 
ناهنپ ناریا ، رد  اکیرما  ریفس  دید  زا  هک  دوب  نانچ  نآ  یگتفـشآ  نیا  .درک  لزلزتم  ار  يو  هاگیاج  یندشنروصت ، یتعرـساب  تدش و 

: دسیون یم  دوب ، هدرک  رادید  هاش  اب  بالقنا  ینارحب  مایا  رد  هک  ناویلوس  .دنامن 

هک ار  يدرف  اما  دـنک ، یم  ناهنپ  هنادنمهوکـش  تاراهظا  باقن  ریز  رد  ار  دوخ  یتسـس  ینماان و  هک  منیبب  ار  ...يدرم  متـشاد  راـظتنا 
 . ...دوب نیا  زج  يزیچ  مدرک ، تاقالم 

ص ، 1378 هجراخ ، ترازو  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  نارهت ، يزابهش ، نامزلاردب  همجرت : ناتـسود ، طوقـس  دنل ، یناتـسا  نیترام  - 1
.124

ص ، 1378 هجراخ ، ترازو  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  نارهت ، يزابهش ، نامزلاردب  همجرت : ناتـسود ، طوقـس  دنل ، یناتـسا  نیترام  - 2
.115
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(1) .دریگب هدهع  هب  نارحب  نامز  رد  ار  مدرم  يربهر  هک  دوبن  يا  هرهم  یتسرد  هب  وا  ...تشادن  تیعطاق  دوخ  تامیمصت  نیا  رد 

.درک یم  بلج  زین  ار  نارگید  هجوت  اه ، یمارآان  لرتنک  رد  دوخ  ییاناوت  هب  هاش  دیدرت  دوبن و  ناهنپ  زین  نارگید  دید  زا  تیعقاو  نیا 
هبخن ياضعا  رگید  مه  هاش و  ناکیدزن  نایم  رد  مه  يا ، هدـنیازف  روط  هب  اه  دـیدرت  هنوگ  نیا   » هک دـنک  یم  حیرـصت  ییاکیرما  کی 

(2) «. ریخ ای  تسا  شوهاب  كریز و  رادم  تسایس  کی  ...اهنآ  هاش  مکاح و  ایآ  هک  دندوب  ددرم  نانآ  زا  يرایسب  .تشاد  دوجو 

ار دوخ  یلک  هب  هاش  ناریا ، رد  سیلگنا  ریفس  هتفگ  هب  عقاورد ، .دوب  هدیسر  نایاپ  هب  اه  دیدرت  نیا  لیلحت  لئاسم و  نیا  يارب  نامز  اما 
(3) .دوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تنطلس  ماود  هب  نانیمطا  هتخاب و 

هـس هب  هلئـسم  نیا  .داد  همتاخ  ار  يولهپ  ماظن  زا  دوخ  تیامح  هک  دوب  یهاشنهاش  میژر  نورد  زا  تیـصخش  نیرت  مهم  هاش  نیاربانب ،
زا يریگ  هرانک  هرابرد  ندرک  تبحـص  مود ، ماظن ؛ روما  شدرگ  هرمزور  لئاسم  هب  نتخادرپ  زا  ندیـشک  تسد  لوا ، دـش : یلمع  هار 

(4) .هعماج ياه  یناماسبان  تیلوئسم  زا  ندرک  یلاخ  هناش  موس ، شرسپ و  عفن  هب  تنطلس ،

هک دـندوب  یناگبخن  رگید  نینچمه  .دز  هبرـض  یتموکح  ماظن  ناکرا  هب  هک  دوب  يرابرد  هبخن  نیرترثؤم  نیلوا و  هاش  بیترت ، نیا  هب 
رد روضح  دوجو  اب 

ص 39. ، 1361 هتفه ، نارهت ، یقرشم ، دومحم  همجرت : ناریا ، رد  تیرومأم  ناویلوس ، مایلیو  - 1
ص 151. ناتسود ، طوقس  - 2

ص 73. ش 26 و 27 ، دادرخ ، هدزناپ  هلجم  - 3
ص 232. ج 2 ، ، 1376، یگدنیامن اه و  فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  مق ، نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  - 4
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یگتـسیاش و بسح  رب  هن  یلاع  تاماقم  هاگیاج  رد  روضح  هک  تسناد  دـیاب  .دنتـشاد  نآ  یـشاپورف  رد  رثؤم  یـشقن  همکاح ، تئیه 
يارب دـندش و  یم  لیدـبت  وگ » نابرق  هلب   » دارفا هب  لمع ، رد  ناگبخن ، نیا  .دـش  یم  لصاح  تدارا  يراداـفو و  هیاـپ  رب  هکلب  تقاـیل ،

نیا .دـنداد  یم  نت  وا  هدـش  هتکید  يراتفر  ياه  هویـش  ای  هاش  دروخرب  عون  ره  هب  ییارگ ، هبخن  صاخ  ياهزایتما  زا  ندـش  دـنم  هرهب 
باوخ نیرت  شوخ  رد  هک  دندیـسر  یم  ییاه  هجرد  هب  يرادافو ، رثا  رب  دـندوب و  لئاق  یتیـصخش  ماقم و  دوخ  يارب  مادـکره  دارفا ،
باسح هب  هتفر  تسد  زا  یگمه  ادخان ، یب  ناگتـسکش  یتشک  نوچ  هاش ، دوجو  نودـب  اما  دـندرک ، یمن  ار  شروصت  مه  دوخ  ياه 

.دندمآ یم 

، یماما فیرش  .تشاد  همادا  يرابرد ، ناگبخن  تخب  هراتس  لوفا  یهاشنهاش و  میژر  طوقس  زا  سپ  یتدم  يارب  یتح  تیعـضو ، نیا 
دنک یم  هراشا  روما ، همه  لوئسم  یلصا و  هدیزگرب  ناونع  هب  هاش  ینیرفآ  شقن  هب  روشک ، زا  رارف  زا  سپ  يرابرد ، ناگبخن  زا  یکی 

: دیازفا یم  و 

یمن ناشیا  لئاسم  زا  یلیخ  رد  هک  تسین  يدیدرت  یلو  ...دـندرک ، ادـیپ  هبرجت  دـندرک ، تنطلـس  لاس  دـنچ  یـس و  ترـضح ، یلعا 
نیرت بئاص  ار  دوخ  رظن  دنتشادن و  لوبق  ار  سک  چیه  رگید  هک  دوب  هدیسر  ییاج  هب  راک  ًاریخا  یلو  دنـشاب ، رظن  بحاص  دنتـسناوت 

.دنتسناد یم  رظن 

ار زیچ  همه  دشاب و  هتشاد  طلست  لئاسم  همه  هب  رفن  کی  هک  دوبن  روط  نیا   » هک درادن  تقیقح  نیا  نایب  زج  يا  هراچ  لاح ، نیااب  اما 
(1) «. دنادب همه  زا  رتهب 

ص 261. ، 1380 زورما ، هاگن  رشن  یماما ، فیرش  رفعج  تارطاخ  يدروجال ، بیبح  - 1
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یقرتم هورگ  مود _ 

یقرتم هورگ  مود _ 

هورگ ، » دنتفرگ رارق  روما  ردصم  رد  مود  يولهپ  هرود  رد  دیدج » ناگبخن   » ناونع اب  هک  يا  هعومجم  هورگ و  نیلوا  تفگ  ناوت  یم 
دـندوب و هک  هورگ  نیا  مینادـب  هکنیا  يارب  .تفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  روصنم ، یلعنـسح  يروحم  ياه  شالت  اـب  هک  دوب  یقرتم »

.تسا هاتوک  يا  همدقم  دنمزاین  دندیسر ، تموکح  هب  هنوگچ  دنتفرگ و  لکش  هنوگچ 

یعامتجا ياه  یهاگآ  تالیصحت و  لیلد  هب  هک  دمآ  دوجو  هب  مجسنمریغ  يا  هقبط  هاش ، اضردمحم  تموکح  تسخن  ياه  ههد  رد 
هب دنور ، نیا  .دندرک  یم  ساسحا  دوخ  رد  یعامتجا  رترب  تیعقوم  هب  یبای  تسد  يارب  یناوارف  هزیگنا  دنتشاد ، هک  ییالاب  یـسایس  و 

رادروخرب يداصتقا  لالقتسا  یعامتجا و  رابتعا  زا  ناگبخن  نیا  .دش  لیدبت  دیدج  ناریا  رد  یسایس  ناگبخن  ياه  هاگتـساخ  زا  یکی 
هک دـندوب  ییالکو  ناکـشزپ و  ناسدـنهم ، زا  يا  هقبط  رهاظ ، رد  اما  دـندوب ، هتخود  مشچ  یـسایس  ياه  هاـگیاپ  هب  هچرگا  دـندوب و 

.دنتشادن یسایس  تیلاعف 

تقیقحرد هک  دوب  ییاـهروشک  زا  یکی  هاـش ، ناـمز  رد  ناریا  هک  تسناد  دـیاب  هورگ ، نیا  يریگ  لکـش  یناـمز  تیعقوـم  مهف  يارب 
، يدـنک فا  ناج  ندـمآ  راک  يور  اـب  ههد 1340 ، لیاوا  رد  .تشاد  رارق  اـکیرما  اـب  یجراـخ  یلخاد و  تسایـس  دـنور  ریثأـت  تحت 
هب .دندوب  كاپ  نهک  ياه  ماهتا  زا  هک  دوب  يدیدج  ناگبخن  زا  هدافتـسا  اهنآ  زا  یکی  .دش  حرطم  نیون  ییاه  لح  هار  اه و  هاگدـید 

دیاب ناریا ، دننام  یعماوج  رد  يدنک ، حرط  ساسارب  رگید ، نخس 
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يا هقباس  نیشیپ ، ياه  تموکح  رد  اکیرما و  هب  رادافو  بلط ؛ هاج  عبطلاب  دنشاب و  ناوج  هک : دندرک  یم  ادیپ  لاجم  یناوج  ناگبخن 
.دنشاب هتشادن 

.ییاکیرمآ نامکاح  هورگ  زا  دوب  يا  هنایشان  یپک  یقرتم » نوناک  ، » ناریا رد  بیترت  نیدب 

تیامح و اکیرمآ  ناهنپ  راکشآ و  نارومأم  يوس  زا  حرط ، نیا  .ناریا  يارگ  برغ  ناگدرک  لیـصحت  يارب  دش  يزکرم  نوناک ، نیا 
.تفرگ لکش  اکیرمآ ، هویش  هب  یگدنز  راداوه  ناگبخن  زا  نایرج ، کی  لبمس  ناونع  هب 

دـیدج و ناگبخن  رارقتـسا  ناونع  اب  دـنناوتب  هک  دـنتفرگ  لابورپ  ریز  ار  یقرتم  نوناک  لیلد ، نیا  هب  مه  اه  ییاکیرمآ  رگید ، يوس  زا 
.دننک بیوصت  دوب ، اکیرمآ  عفانم  ياتسار  رد  هک  ار  یحیاول  زا  يرس  کی  یتموکح ، ناکرا  رد  لوحت  رییغت و  داجیا  اب  ناوج ،

هدـمآ نینچ  روصنم  یلعنـسح  لوق  زا  يولهپ ، تنطلـس  طوقـس  روهظ و  باتک  رد  .دـمآرد  هاش  تیامح  هب  نوناک  نیا  هکنیا  بلاـج 
: تسا

هرود رد  هک  یناسک  الاب ، هب  هرادا  تسایر  زا  تارادا  یلاع  تاماقم  ًاصوصخم  همکاح ، هاگتـسد  رد  هک  تسا  نیا  تنطلـس  ماقم  رظن 
زا دـعب   ] ریخا لاس  هب 20  قلعتم  هک  يدیدج  هقبط  دنـشاب و  هتـشادن  دوجو  دـنا ، هدوب  راک  ردـصم  هاشاضر ]  ] دـیقف هاشنهاش  تنطلس 

(1) .دنوش روشک  همکاح  هاگتسد  نادرگراک  دشاب ، رویرهش 1320 ]

مجـسنم بزح  کی  هب  تشادن ، یبزح  تیلاعف  هچرگا  تیعمج ، نیا  .تفرگ  لکـش  دیدج  هورگ  ییاه ، تیامح  اه و  هنیمز  نینچ  اب 
.تشاد تهابش  رایسب 
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یم هتخانش  ورشیپ » هورگ   » مان هب  هرود ، نآ  رد  دندرک و  یمن  هدافتـسا  دوخ  عمجت  يارب  بزح  مان  زا  تالیکـشت ، نیا  ناراذگ  ناینب 
نیعرد دوب و  روشک  یعامتجا  یقوقح و  یلام ، يداصتقا ، ینف ، لئاسم  هرابرد  یملع  تاقیقحت  تاعلاطم و  اهنآ ، هیلوا  فده  .دندش 

تامادـقا ماجنا  یگنهرف ، یعامتجا و  يداصتقا ، ناسانـشراک  نیب  يراکمه  حور  داجیا  تاعالطا ، لدابت  نوچ  ییاه  تیلاـعف  لاـح ،
زا ...و  یملع  سنارفنک  رانیمس و  لیکشت  هیرـشن ، باتک و  راشتنا  فیلأت و  هناخباتک و  سیـسأت  هیریخ ، ياه  تیلاعف  هناتـسود و  عون 

.دوب هورگ  نیا  ياه  همانرب  رگید 

اما درک ،» دـهاوخن  یتلاخد  یـسایس  روما  رد  تسا و  یعافتناریغ  یقرتم ، نوناـک   » دوب هدـش  دـیکأت  عمجم  همانـساسا  رد  همه  نیا  اـب 
رد دـهاوخ  یم  یـسک  رگا  : » تفگ اراکـشآ  دوخ ، هورگ  رد  ناـگبخن  يروآدرگ  يارب  غیلبت  ماـگنه  هورگ ، ردـیل  ناونع  هب  روـصنم 

(1) «. دوش تالیکشت  نیا  دراو  نونکا  مه  زا  دیاب  دشاب ، هتشاد  یبصنم  هدنیآ 

دـیاقع و لوصا   » هوزج رد  .دـش  رت  ینلع  نآ  یـسایس  ياه  تیلاعف  هورگ ، نیا  يریگ  لکـش  زاغآ  زا  سپ  لاس  کـی  بیترت ، نیا  هب 
تیمها بساـنم ، تیبرت  میلعت و  هب  دـلوت  ودـب  زا  یناریا ، ره  يرادروخرب  قح  نوچ  یلوصا  هب  هراـشا  نمـض  یقرتم » نوناـک  تارظن 

یعامتجا يدرف و  قوقح  رظن  زا  روشک  دارفا  هیلک  : « دوب هدـمآ  موس  لـصا  رد  تیکلاـم ، قح  دـییأت  ییاسانـش و  ناـیب ، ملق و  يدازآ 
راعـش اهنت  دوب ، هدش  هتـشون  هچنآ  لمع ، ماقم  رد  اما  دـنرب ،» هرهب  یعامتجا  تیلاعف  يدرف و  يدازآ  زا  دـنراد  قح  دنتـسه و  يواسم 

.دوب یتاغیلبت 

ص 311. يولهپ ، تموکح  نیسپاو  ههد  ود  - 1
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رارق يدیلک  ياه  بصنم  رد  دیاب  دننک ، یم  تعیب  وا  بزح  اب  هک  یناسک  طقف  هک  دوب  نیا  هورگ ، نارادمدرس  روصنم و  يارب  رایعم 
لاح رد  تسخن  ماگ  نامه  زا  ییارجا ، ياه  بصنم  رد  ناگبخن  ناگتـسیاش و  رارقتـسا  هب  طوبرم  ياهراعـش  لیلد ، نیمه  هب  .دنریگ 

، ییارگ هبخن  نانیا ، دـید  زا  .درک  یم  نایامن  ار  ییارگ  هبخن  راعـش  زا  نانآ  یعقاو  ياه  فدـه  تقیقح ، باتفآ  دوب و  نتخاب  گـنر 
.یبای تردق  ینعی 

هاش اب  لاس 1342  لیاوا  رد  دـش _  هراشا  نآ  هب  هک  هاش _  صخـش  زین  اکیرمآ و  تیامح  هب  هجوت  اـب  هورگ ، نیا  سـسؤم  ياـضعا 
.دنداد حیضوت  تلم ، هاش و  بالقنا  لوصا  تسرد  يارجا  يارب  ار  دوخ  ياه  همانرب  دندرک و  تاقالم 

اب هک  دنهد  همادا  تیلاعف  هب  یعامتجا » يداصتقا و  تاعلاطم  رتفد   » ناونع هب  دش  رارق  دمآرد و  هاش  تیامح  هب  هورگ  نیا  لاحره ، هب 
« رکف نشور  صصختم و  هدرک ، لیصحت  صاخشا  زا   » هورگ نیا  هکنیا  هب  هراشا  اب  نامرف ، نیا  رد  .تفای  تیمسر  هاش ، یمسر  نامرف 

هدمآ دیدرگ ،» ام  رطاخ  تیاضر  ترسم و  بجوم   » هدش و لیکـشت  روشک » تلم و  یقرت  یلاعت و  شیاسآ و  هافر و  يارب   » دنتـسه و
هصوصخم تاهجوت  تایانع و  هب  نآ ، ياضعا  هتشگ و  نییعت  ام  يداصتقا  تاعلاطم  رتفد  مان  هب  ...نوناک  هک  میراد  یم  ررقم  : » تسا

(1) «. دنشاب رهظتسم 

، مکیو تسیب  سلجم  قلطم  تیرثکا  لاس 1342  همین  تاباختنا  رد  ات  دـش  ببـس  ناهنپ ، راکـشآ و  ياه  تیامح  نیا  اه و  هنیمز  نآ 
لیکشت سانشان  ناوج و  ياهورین  ار  نانآ  زا  يرایسب  هک  یتیرثکا  .دریگ  رارق  نوناک  رایتخا  رد 

ص 277. يولهپ ، تموکح  نیسپاو  ههد  ود  - 1
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هدـیدپ نیا  ندـش  یلمع  .دـنتفرگ  تسد  هب  ناریا  رد  ار  تلود  روما  مامز  اکیرما  هاش و  زبس  غارچ  اب  ناوج  ناـگبخن  نیا  .دـنداد  یم 
مان يایوج  هدرک و  لیصحت  ناناوج  تسد  هب  زین  یهاگـشناد  یتعنـص و  يرادا ، ياه  هاگتـسد  رد  ساسح  ياه  بصنم  ات  دش  ثعاب 

تیحالـص هچرگا  دـیدج ، ياه  رهچ ه  اریز  دوب ؛ هداس  مه  نآ  لیلد  دروآ و  راب  هب  هعجاـف  هاـش ، میژر  يارب  تسایـس  نیا  اـما  دـتفا ،
نافلاخم تیلاعف  يریگ  جوا  اب  .دوب  تردق  هریجنز  رد  رتشیب  یگتسسگ  رما ، نیا  لصاح  .دندوب  هدیسرن  ماع  دییأت  هب  دنتـشاد ، یملع 

.دوب هدرک  تسس  ار  میژر  ماجسنا  هک  یتسایس  تفای ؛ تدش  تسایس  نیا  یبیرخت  میژر ،

ناگبخن دنتفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  هبرجت ، یب  ناوج و  ناگبخن  هک  دش  هدز  ینامز  رد  یمالـسا  بالقنا  یلـصا  هقرج  عقاورد ،
.دندش جراخ  تردق  هنودرگ  زا  دش و  هتساک  ناشرابتعا  نأش و  زا  راک ، هنهک 

هب يزاسون  هدیدپ  هجیتنرد  هک  دیدج  طسوتم  هقبط  نیا  .درک  یسررب  ار  ناگبخن  زا  هورگ  کی  دورف  زارف و  ناوت  یم  بیترت ، نیا  هب 
.دندرک یم  یگدنز  نآ  رد  هک  دوب  یعامتجا  يارب  ناهج  ریسفت  نآ ، دندوب و  لئاق  یتلاسر  دوخ  يارب  دندوب ، هدمآ  دوجو 

يرابرد صخاش  ناگبخن  زا  یخرب  موس _ 

يرابرد صخاش  ناگبخن  زا  یخرب  موس _ 

هتسجرب ناگبخن  ناونع  هب  .دنوش  یم  یسررب  اجنیا  رد  يولهپ ، میژر  ياه  مان  هب  نانآ  زا  نت  ود  یقرتم ، هورگ  ناراذگ  ناینب  نایم  رد 
دندوبن رفن  ود  نیا  هورگ و  نآ  هب  رـصحنم  اهنت  هن  يولهپ ، ماظن  ناگبخن  هک  تسا  یهیدـب  هتبلا  ادـیوه  یلعـسابع  روصنم و  یلعنـسح 

دارفا هکلب  دندوب ،) هاگتساخ  کی  زا  هتساخرب  ود  ره  نوچ  )
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: هنومن ناونع  هب  دنتشاد ؛ یهاگیاپ  و  هرود »  » دوخ يارب  زین  مادک  ره  هک  دنتشاد  دوجو  يرگید  هتسجرب 

یـسیلگنا هکبـش  تیامح  اکتا و  اب  تساخرب و  ایناتیرب  رامعتـسا  هب  يرازگتمدـخ  هقباس  اـب  ینادـناخ  زا  هک  ملع : هللادـسا  ریما  لوا _ 
مدمه و هاش و  رای  دوخ  رمع  نایاپ  ات  دش و  هنیباک  دراو  دعب  لاس  هس  .دیسر  ناتـسچولب  لک  يرادنامرف  هب  یگلاس  رد 26  تموکح ،

.دنام وا  زارمه 

نیدلارفظم رتخد  هلودلارخف ، دنزرف  مظعاردص و  هلودـلا ، نیما  هون  .تساخرب  راجاق  نامدود  زا  هک  يدرم  ینیما : یلع  رتکد  مود _ 
ياوق رد  ینوگانوگ  ياه  تمـس  تفای و  هار  دوب _  شرـسمه  يومع  هک  ماوق _  دـمحا  هنیباک  هب  هاشاضر ، طوقـس  اـب   (1) .دوب هاش 

ياهرذـب هک  دـندقتعم  یخرب  لاح ، نیااب  .دوب  شرایتخا  رد  تلود  تسایر  مه  لاس  کـی  دودـح  تفرگ و  هدـهع  رب  هننقم  هیرجم و 
.دش هدیشاپ  يو  هلیسو  هب  دیدج ، ناگبخن  يریگ  لکش  هاگیاپ  روصنم و  بزح  هیلوا 

، هتفرگ رارق  یفارشا  ياه  نادناخ  هرمز  رد  يولهپ  هاش  نیرخآ  تنطلس  هرود  رد  شناردارب  اب  هارمه  هک  لابقا : رهچونم  رتکد  موس _ 
، ناریا یتموکح  ماظن  رد  نآ  هاگیاج  و  طـباور »  » تیمها تخانـش  اـب  یناوج ، لـیاوا  زا  يو  .دروآ  تسد  هب  یفاـک  یترهـش  تسناوت 

طوقـس اب  هک  دوب  یناوج  ناگبخن  هرمز  زا  يو  .دـشاب  هتـشاد  روضح  فلتخم  ياه  تلود  رد  دوش و  ییارجا  هصرع  دراو  دـش  قفوم 
نیعم هاگیاج  ناریا ، تموکح  یشراگیلا  راتخاس  رد  دمآ و  هصرع  هب  هاشاضر 

ص 273. ج 2 ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  - 1
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هب دوـخ  تیعقوـم  میکحت  يارب  مارآ  مارآ  داد و  لیکـشت  ناراـی » تـیعمج   » ماـن هـب  یلفحم  دوـخ ، يارب  تفاـی و  يا  هدـش  تیبـثت  و 
.دوب ناریا  تفن  یلم  تکرش  لماعریدم  رمع ، نایاپ  ات  يو  .تخادرپ  نآ  شرتسگ 

هب هتـسباو  سانـشرس  ياه  هرهچ  اب  دنویپ  ببـس  هب  هک  تسا  مود  يولهپ  هرود  ناگبخن  رگید  زا  يو  یماما : فیرـش  رفعج  مراهچ _ 
، يرابرد ناگبخن  نایم  رد  يو  .دیـسر  تلود  تسایر  ماقم  هب  مه  راب  ود  دـش و  همکاح  تئیه  هنودرگ  دراو  یناوج  ناوا  زا  اـیناتیرب ،

داجیا يارب  هنیمز و  نیمه  اب  مه  بـالقنا  هناتـسآ  رد  دوب و  لـئاق  ور  هناـیم  یعاـمتجا و  تیبوبحم  ياراد  لقتـسم ، یـشقن  دوخ  يارب 
، رویرهش هدفه  راتشک  اب  ماجنارـس  یماما ، فیرـش  .داد  لیکـشت  ار  یلم  یتشآ  تلود  اه ، یگدرزآ  عفر  هعماج و  رد  یتشآ  مهافت و 

.داد همتاخ  مهافت ، لبمس  ناونع  هب  يزودنا  ههجو  دوخ و  هنایوج  یتشآ  ياه  شالت  هب 

بزح لک  ریبد  يو   (1)« .دوب یللملا  نیب  لفاحم  رد  هدش  هتخانش  يدرف  ، » هاش هاگدید  زا  هک  یتیصخش  راگزومآ : دیـشمج  مجنپ _ 
رادروخرب یبسن  یعامتجا  تهاجو  زا  يو  یخرب ، نامگ  هب  دنچره  .تشادن  دوخ  هژیو  هتفای  نامزاس  هاگیاپ  چـیه  اما  دوب ، زیخاتـسر 

هعماـج مدرم  ياـه  هدوت  اـب  دـنیآ  شوخ  لوقعم و  يا  هطبار  هک  دوـب  يا  هبخن  عـقاورد  اـما   (2)، دوب فورعم  تقادـص  یکاـپ و  هب  و 
لثم يدارفا  يوس  زا  یتح  يو ، لاربیل  هیحور  دـمآ و  یم  باسح  هب  يرابرد  ناگبخن  ییاکیرمآ » دـناب   » هرمز رد  راگزومآ  .تشادـن 

.دوبن ریذپ  لمحت  ادیوه 

ص ، 1375 باتک ، رـشن  همجرت و  زکرم  نارهت ، ناـیلعفطل ، ریـشدرا  همجرت : يولهپ ، ناـمدود  دورف  زارف و  راـگزومآ ، ریگناـهج  - 1
.524

ص ، 1375 باتک ، رـشن  همجرت و  زکرم  نارهت ، ناـیلعفطل ، ریـشدرا  همجرت : يولهپ ، ناـمدود  دورف  زارف و  راـگزومآ ، ریگناـهج  - 2
.525
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هب اجنیا ، رد  .دش  هتفگ  نخـس  یقرتم » هورگ   » ناونع اب  لبق ، شخب  رد  وا  يرکف  تیـصخش  يو و  هرابرد  روصنم : یلعنـسح  مشش _ 
، هاـشاضر نارود  رد  و  دوب ، ناریا » يرادـیب  ژل   » هیلوا ياـضعا  زا  روصنم  یلعبجر  دـنزرف  يو  هک  دوش  یم  هفاـضا  رـصتخم ، تروـص 

ساسارب يراـبرد ، هبخن  کـی  ناونع  هب  روصنم ، یلعنـسح  دوخ  اـما  .تفاـی  تسد  مه  يریزو  تسخن  هب  تشاد و  یـساسح  لـغاشم 
لـصو اه  ییاکیرمآ  هب  هک  اه  یـسیلگنا  هتفای  شرورپ  دوب : اه  یگژیو  نیا  ياراد  تسا ، هدـمآ  تسودرف  تارطاخ  باـتک  رد  هچنآ 

هبرجت و یب  زغم ، مک  تیـصخش ؛ یب  یلو  عضاوتم  دوب ؛ دنم  هقالع  ماقم  نز و  هب  دـش ؛ یم  تیوقت  تدـش  هب  اکیرمآ  فرط  زا  دـش ؛
(1) .تهج یب  زیزع 

تـشپ رد  هاش  هک  دوزفا  دـیاب  .تسناد  یم  اه  ییاکیرمآ  يوس  زا  دوخ  ناحتما  هلیـسو  ار  فاصوا  نیا  اـب  يا  هبخن  نینچ  کـی  هاـش ،
ای راداوـه  ار  یهورگ  ره  دوـب و  نامگدـب  زین  شکیدزن  ناـیفارطا  هب  نیارباـنب ، دـید و  یم  ار  یجراـخ  تاـکیرحت  یلخاد ، یمارآاـن 

ياـه مدآ  زا  مه  روصنم  اـه ، يدـنب  میـسقت  نیا  رد  .تسناد  یم  يوروش  سیلگنا و  اـکیرمآ ، صوصخ  هب  اـه ، تلود  ریگب  قوـقح 
(2) .دش یم  هدرمش  اکیرمآ 

ینامز تدـم  رد  دوب  هتـسناوت  دوب ، هتخادـنا  هار  هک  يا  هرود »   » و یقرتم » هورگ   » نآ رد  روصنم  هک  تسا  ینتفریذـپ  هلئـسم  نیا  هتبلا 
تسناوت هک  یهورگ  دنک ؛ هارمه  دوخ  اب  ار  یـسایس  ناگبخن  هبتر و  یلاع  نادنمراک  ناگدرک و  لیـصحت  زا  یهورگ  هاتوک ، رایـسب 

.دشاب هتشاد  هارمه  ار  هاش  اکیرمآ و  تیامح 

ص 355. ج 2 ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  - 1
.417 صص 415 _  يولهپ ، نامدود  دورف  زارف و  - 2
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یم تیلاعف  روصنم  تسایر  اب  هک  نیون  ناریا  بزح  زا  ینابیتشپ  نمـض  هاش  .دوب  راکـشآ  يولهپ ، اضردـمحم  نانخـس  رد  دـییأت  نیا 
: تشاد هراشا  يولهپ  رالاس  هبخن  ماظن  رد  شیوخ  هاگیاج  هب  درک ،

زرواشک رگراک و  هقبط  هب  یکتم  هک  نیون ، ناریا  بزح  عیـسو  تالیکـشت  دیدرت ، نودـب  مراد و  هدـهعرب  ار  ناریا  تلم  يربهر  نم 
یم نم  دـییأت  هقـالع و  دروـم  تسا ، هدـش  جیـسب  نآ  یلاـع  ياـه  فدـه  ماـجنا  هار  رد  نارکف  نشور  تیریدـم  يورین  دـشاب و  یم 

(1) .دشاب

رب ماظن ، نیا  ینایاپ  ههد  ود  رد  هک  تسناد  يولهپ  رابرد  رامش  تشگنا  ناگبخن  هلمج  زا  ناوت  یم  ار  يو  ادیوه : سابعریما  متفه _ 
.تشاد ياج  تردق  هکیرا 

لوط رد  هک  ادـیوه ، ترادـص  ینالوط  ياه  لاس  رد  .تسا  هدروخ  هرگ  يولهپ  هاش  اضردـمحم  تنطلـس  تابث  هرود  اـب  ادـیوه  ماـن 
نایع ناهن و  ياهدـنویپ  وا  نارود  رد  دوش ؛ یم  تسرهف  هنوگ  نیا  يو  درکلمع  هرهچ و  تسا ، ریظن  یب  اـه  يولهپ  تموکح  نارود 

هب هقطنم  رد  زاورپدـنلب و  روتاتکید  کی  ناونع  هب  للملا ، نیب  هصرع  رد  هاش  .دـش  مکحتـسم  رگلواپچ ، دـنمتردق و  لفاحم  اب  راـبرد 
زا یلماک  هنومن  .دش  هداد  دیون  يو  هرود  رد  گرزب » ندمت  ياه  هزاورد   » ندیسر ارف  .دش  رهاظ  برغ  تسود »  » نیرتراوتـسا ناونع 

يوس زا  هاش  یـشنمربکت  يزات و  هکی  وس و  کی  زا  هعماج  رد  یهابت  داسف و  .دش  هئارا  تیـصخش  نودـب  شنمرکاچ و  ریزو  تسخن 
(2) .تفرگ جوا  يو  هرود  رد  رگید ،

ص 172. ، 1381 سدق ، رشن  مق ، روصنم ، تشونرس  يداتسا ، مظاک  6 - 1
ص 367. ج 2 ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  زا  دازآ  تشادرب  - 2
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هنیباک تخادرپ و  روشک  هرادا  هب  ترازو  ماقم  رد  رفن  هاجنپ  اب  ریزو  تسخن  ناونع  هب  لاس ، هدزیـس  هب  کـیدزن  ادـیوه  لاـح ، نیااـب 
.تساه ینارگن  اه و  تباقر  ندرک  یثنخ  ای  ندرک  لداعتم  هب  رداق  هک  داد  ناشن  داد و  لیکشت  اه  تارکونکت  زا  ییاه 

الاب هاش  رکف  هب  تبسن  يو  صیخشت  تردق  تشادن ، يروشک  یسایس و  روما  رد  یگداوناخ  هناوتشپ  دوبن و  هدازریما  کی  وا  هچرگا 
.تفرگ یم  ار  بسانم  میمصت  دناوخ و  یم  ار  وا  رکف  دوش ، حرطم  هاش  يوس  زا  یعوضوم  هکنیا  زا  لبق  دوب ؛

روشک و درف  مود  شقن  يافیا  رد  ییاناوت  بلط ، هاج  تاماقم  رگید  نایم  رد  رونام  تردق  هلمج  زا  یلیالد  هب  ادیوه  تروص ، ره  رد 
.دوش هاش  ياه  هیرظن  دیاقع و  يرجم  نیرت  مهم  نیرتهب و  تسناوت  هاش ، ياه  تساوخرد  ریسفت  رد  يدج  ياطخ  زا  ندنامرود 

همادا ینامز  ات  تیعـضو  نیا  اما  .درک  اـکتا  وا  هب  تشاد  رظن  رد  هک  ییاـه  هماـنرب  اـه و  تلاـسر  يارجا  اـب  طاـبترا  رد  مه  هاـش  هتبلا 
زا اکیرمآ  رد  رتراک  یمیج  ندـمآ  راک  يور  وس و  کی  زا  شبنج ، يریگ  جوا  اـب  .دوب  رارقرب  هعماـج  رد  يرهاـظ  تاـبث  هک  تشاد 

هرابرد ار  اکیرمآ  دـیدج  هسیئر  تئیه  رظن  مه  يریزو ، تسخن  بصنم  زا  ادـیوه  فذـح  اـب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  هاـش  وس ، رگید 
.دریگ هرهب  یلخاد  روما  رد  الب  رپس  کی  ناونع  هب  ادیوه  زا  مه  دنک و  حیحصت  دوخ 

ناگبخن هورگ  زا  هتـساخرب  ادـیوه  .دـش  یم  یقلت  هاش  ندوب  هزنم  يو و  ندوب  رـصقم  يانعم  هب  ادـیوه  فذـح  هاش ، دـید  زا  عقاورد 
نایلاس تسناوت  دیدج 
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، ریزو تسخن  ضیوعت  يارب  نم  میمـصت  : » درک هیجوت  هنوگ  نیا  هاش  ار  يو  يرانکرب  لیلد ، نیمه  هب  دـشاب و  راـک  رـس  رب  يداـمتم 
هب لاس  هدزیـس  تدـم  گنهرفاب  بذـهم و  لجر  نیا  .سکعرب  هکلب  تسا ، یتیاـفک  یب  درم  ادـیوه  ياـقآ  هک  تسین  نیا  شا  ینعم 

(1) «. دوب هدرک  تمدخ  شنطو 

راثن ناج   » ار دوخ  هک  یناگبخن  ِكارتشا  ياه  هبنج  ناـیب  ثحب و  يدـنب  عمج  يارب  يراـبرد ، ناـگبخن  زا  یخرب  رـصتخم  یفرعم  اـب 
: درک هراشا  تاکن  نیا  هب  هاش ، تیصخش  صخش و  تیروحم  هب  هجوت  اب  ناوت  یم  دنتسناد ، یم  ترضحیلعا »

قلطم ناطلس   » کی یچالاف ، انایروا  هتفگ  هب  هاش  یتقو  .درک  تیارـس  زین  نارگید  هب  هاش  صخـش  زا  هیحور  نیا  یگماکدوخ : لوا _ 
نارگید اب  تروشم  هب  زاین  ناریا ، رد  اهراک  ماجنا  يارب  : » هک دیوگب  نخس  هنوگ  نیا  تسا  یهیدب  دشاب ، محر » یب  روتاتکید  کی  و 

لاوحا دشاب ، نینچ  هک  هاش   (2)« .تسا تسرد  میوگب ، نم  هچره  ...منز و  یم  ار  رخآ  فرح  هک  منم  نیا  روـشک ، نیا  رد  ...تسین . 
.دوش یم  صخشم  زین  نارگید 

مادک ره  دوب و  هدش  لیدبت  جیار  ِتایبدا  کی  هب  ناریا ، یـسایس  گنهرف  رد  یهاوخ ، قلمت  هب  هاش  ندوب  هرهـش  ییوگ : قلمت  مود _ 
ترـضح و یلعا  ياپ  كاخ  راثن ، ناج  مالغ   » ار دوخ  دـنریگ و  رارق  ناـیوگ  قلمت  شیپاـشیپ  رد  دـندرک  یم  شـالت  زین  ناـگبخن  زا 

نوچ یتافص  اب  ار  هاش  دننادب و  هاش  داز » هناخ  مالغ 

ص 525. يولهپ ، نامدود  دورف  زارف و  - 1
ص 617. ج 2 ، هاش ، اب  نم  يوگو  تفگ  - 2
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ار ییوگ  قلمت  نیا  هک  تسا  یعیبط  یهاوخ ، قلمت  نآ  .دـننک  باطخ  نادزی » ياه  هتـساوخ  ماجنا  رومأم   » و دـنوادخ » هیاس  «، » ردـپ »
.دهد شرورپ 

نوناق يو  نیاربانب ، .درک  یم  يوریپ  هاش  زا  هک  دوب  نوناق  نیا  .دوب  هیوس  کی  يا  هطبار  نوناق ، اب  هاش  هطبار  يزیرگ : نوناـق  موس _ 
تساوخ و یم  وا  .دوب  رفنت  دروم  سپ  هدرک ، دودحم  ار  وا  لمع  يدازآ  هدش و  هتشون  هاش  دض  رب  هک  تسناد  یم  يدنس  ار  یـساسا 

.دنک ضقن  ار  نوناق  تساوخ ، یم  اجک  ره  دنک و  بیوصت  دیدج  نوناق  داد ، یم  صیخشت  اجک  ره  هک  دوب  هدش  نینچ  زین  لمع  رد 

اـه و شرگن  وس  کـی  زا  .تسا  هتـشاد  دوـجو  یلباـقتم  طاـبترا  يراـبرد ، ناـگبخن  هاـش و  ناـیم  تفرگ  هجیتـن  ناوـت  یم  نیارباـنب ،
لکش ببـس  ناگبخن  راتفر  رگید ، يوس  زا  دش و  یم  ارچ » نوچ و  نودب  ياهوگ  نابرق  هلب   » ندمآ دوجو  هب  ثعاب  هاش ، تامیمـصت 
نانیا دوب و  هاوخ  قلمت  وا  .دیدرگ  یم  هاش  صخـش  فارطا  رد  ندش  روحم  کت  ییاتـسدوخ و  ربکت ، ياه  هیال  شیپ  زا  شیب  يریگ 

.وگ قلمت 

یمالسا بالقنا  يرابرد و  ناگبخن  هس _ 

یمالسا بالقنا  يرابرد و  ناگبخن  هس _ 

اب يرابرد ، ناگبخن  هلوقم  هب  بلطم ، همادا  رد  .دـش  نایب  یبلاطم  اهنآ  ياـه  یگژیو  زین  يراـبرد و  ناـگبخن  زا  ییاـه  هنومن  هراـبرد 
هگرج هب  یباـیتسد  هار  دورو و  یگنوگچ  تسا  مزـال  همدـقم ، يارب  .دوـش  یم  هتخادرپ  یمالـسا » بـالقنا   » میظع دادـیور  هب  هجوـت 

.مینک یسررب  ار  يرابرد  ناگبخن 

، دندناسر یم  ناگدبز  هاگیاج  هب  ار  دوخ  هعماج ، نییاپ  یتح  ای  طسوتم و  تاقبط  زا  يدارفا  یهاگ  هک  تسا  هدـش  هتفریذـپ  رما  نیا 
نیا تسناد  دیاب  یلو 
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ياه مزیناکم  هب  هیکت  طابترا و  ای  يدنواشیوخ و  هطساو  هب  هکلب  یـشزومآ ، یملع و  ياهدرواتـسد  ای  ییاناوت  ببـس  هب  هن  تفرـشیپ 
.دمآ یم  تسد  هب  یتیامح 

يارچو نوچ  نودب  شریذـپ  زین  هعماج و  رترب  هقبط  اب  طباور  شرتسگ  يرابرد ، ناگبخن  هعومجم  هب  دورو  ياه  هار  زا  یکی  عقاورد 
هجوت و بلج  رد  قیفوت  تسا ، هدـش  حرطم  هعومجم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هک  يرگید  هار  .دوب  هقبط  نآ  ياه  هاگدـید  اـه و  شزرا 
هعماج و يالاب  هقبط  ياهزایتما  تاناکما و  هب  یـسرتسد  تفگ ، ناوت  یم  مالک  کـی  رد   (1) .دوب یجراخ  ياه  هناخ  ترافـس  يرای 

.تشاد دارفا  یصوصخ  یمومع و  راتفر  لامعا و  هب  یگتسب  يرابرد ، ناگبخن  هدودحم  هب  ندش  کیدزن 

نیا اـب  .هتـسب  لـماک  روط  هب  هن  دوب و  زاـب  ناـگمه  يور  هب  هن  هعماـج ، ناگدـیزگرب  زا  هورگ  نیا  هگرج  هب  دورو  هار  بیترت ، نیدـب 
هک دندوب  يدارفا  لماش  دندمآ ، یم  باسح  هب  يرابرد  ناگبخن  زراب  دامن  روحم و  هک  ناریا  ياه  تلود  همکاح و  تئیه  تیعـضو ،

، یتسود زا  يا  هدـیچیپ  ياه  هکبـش  ورگ  رد  هدـمع  روط  هب  ناشتیعقوم ، ماقم و  ناـنیا  .دـندوب  ناـگبخن  طلـسم  ياـه  شخب  هدـنیامن 
.تشاد رارق  یتیامح  ياهدنویپ  يدنواشیوخ و 

تموکح رخاوا  زین  لیاوا و  رد  اه  هنیباـک  دـمآو  تفر  هژیو  هب  اـه ، تلود  رد  عیرـس  هدرتسگ و  تـالوحت  اـت  دـش  ثعاـب  هلئـسم  نیا 
نانآ نیب  یترازو  یتلود و  يالاب  ياه  تمـس  عقاورد ، دوشن و  ناگبخن  زا  هتـسد  نیا  تفرـشیپ  يارب  یعناـم  هاـگ  چـیه  مود ، يولهپ 

، دوب هجوت  دروم  رتمک  هچنآ  نایم  نیا  رد  .دوش  تسد  هب  تسد 

، نارهت يرذون ، نژیب  يودهم و  گنـشوه  اضرلادبع  همجرت : (، 1332  _ 1320  ) ناریا رد  یـسارکمد  نارحب  یمیظع ، نیدلارخف  - 1
ص 43. ، 1372 زربلا ، رشن 
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تشاد و یگتسب  تنطلس  داهن  هب  نانآ ، يراگدنام  ماود و  رگید ، يرظنم  زا  .دوب  نانیا  ییاناوت  تیحالص و  ییاناد ، صصخت ، هلئسم 
عضوم يو  تساوخ  قفاوم  دناوتب  ات  دنزب  سدح  ار  هاش  يدعب  تکرح  درک  یم  شالت  هتـسویپ  ناگبخن ، زا  هورگ  ره  لیلد ، نیمه  هب 

.دنک يریگ 

هاگدید ساسارب  هچ  هاش و  فرط  زا  هچ  هدـش ، هتفرگ  ياه  میمـصت  هدـش و  مالعا  ياه  تسایـس  هک  دـش  نآ  یتیعـضو  نینچ  هجیتن 
هتخومآ دنتـساوخ  یم  برغ  ناگدش  تیبرت  تقیقحرد ، .دشابن  هارمه  دـندرک ، یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يا  هعماج  اب  ناگبخن ، ياه 
یـشبنج یـساسا و  یلوحت  هعماج  رد  هاگره  دـش ، بجوم  هلئـسم  نیا  .دـننک  هدایپ  ناریا  یتنـس  هعماج  رد  ار  دوخ  ياـه  هیرظن  اـه و 

ياـه سوق  شک و  رد  وس ، کـی  زا  هک  دوش  ور  هبور  یناـگبخن  اـب  دوش ، يریگ  یپ  تلم  تاـبلاطم  اـت  تسویپ ، عوـقو  هب  یناـگمه 
رگید سپ  .دندوب  هدش  يریگ  میمـصت  تردـق  نداد  تسد  زا  هقرفت و  راچد  رگید ، يوس  زا  دـندرب و  یم  رـس  هب  یـصخش  هاگدـید 

.دنشاب مدرم  يارب  مدرم و  اب  دنمهفب و  ار  تلم » مایپ   » دنناوتن

.درک هجوت  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  يریگ و  لکش  نایرج  رد  يرابرد ، ناگبخن  درکراک  شقن و  هب  ناوت  یم  همدقم ، نیا  اب 

، ناریزو تسخن  نایرابرد ، زا : دـندوب  ترابع  هاش  اضردـمحم  نارود  یـسایس  ماظن  رد  مکاـح  ناـگبخن  یلک ، روط  هب  هک  میناد  یم 
.نارادناتسا دشرا و  ياه  تاملپید  ناریزو ، نانواعم  هبتر ، یلاع  تاضق  شترا ، يارما  سلجم ، يالکو 

لوا هک  دوب  يا  هنوگ  هب  تردق  مره  تیعضو و  اما  دنتشاد ، تکرش  یـساسا  ياه  يریگ  میمـصت  رد  یعون  هب  مادک  ره  هچرگ  نانیا 
یسایس و ناگبخن  هکنیا ، مود  دوب و  هاش  لرتنک  رد  اهراک  همه  هتشررس  روما و  مامت  هکنیا ،
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.دننک داجیا  هاش  ربارب  رد  تردق  بطق  کی  يراکمه و  رگیدکی  اب  هک  دنریگ  رارق  دنتسناوت  یمن  دندوبن و  یتیعقوم  رد  یتموکح ،

ماظن رد  بیترت ، نیدـب  .دـش  یم  هداد  هراجا  نانآ  هب  عقاورد  دـندرک و  یم  هراجا  هاش  زا  ار  دوخ  هاگیاج  ماقم و  ناـگبخن ، نیارباـنب ،
ارچ نوچ و  یب  يوریپ  دوب ، هدش  زین  يرابرد  ناگبخن  یلمع  راعـش  مهم و  هچنآ  هاش ، تموکح  ینایاپ  ههد  رد  هژیو  هب  یهاشنهاش و 
یم هناکولم  رماوا  يرجم  ار  دوخ  نوچ  دهد ؛ یـشم  طخ  اه  هنیمز  همه  رد  هاش  دنتـشاد ، راظتنا  نانآ  .دوب  ترـضح  یلعا  صخـش  زا 

نیرترادافو دارفا ، نیرت  کیدزن  ماـظن ، نیا  رد  هک  دنتـسناد  یم  دـنوش و  کـیدزن  هاـش  هب  قیرط  ره  هب  دنتـساوخ  یم  اـهنآ  .دنتـسناد 
.تساهنآ

.دـننک هاگن  ییاهن  سردایرف  دوبعم و  تروص  هب  هاش  هب  هک  دنـشاب  یناسک  يرابرد ، ناگبخن  نایم  رد  اـت  دوب  هدـش  ثعاـب  اـنعم  نیا 
ار وا  دندرک و  یمن  کش  هاش  ریبدت  يدـنمدرخ و  بتارم  رد  زگره  زین  دوخ  هنامرحم  هناتـسود و  هرفن ، ود  ياهوگو  تفگ  رد  یتح 

.دنتسناد یم  كاپ  ییاطخ  شزغل و  ره  زا 

درکراک هاگیاج و  هاش ، میژر  یـشاپورف  ياه  هنیمز  زا  یکی  يولهپ و  تموکح  داـعبا  زا  یکی  هزورما  اـت  دـش  بجوم  تیعـضو  نیا 
: درمشرب هنوگ  نیا  ناوت  یم  ار  بلطم  نیا  لیالد  .دشاب  يرابرد  ناگبخن 

میژر رـس  ریز  اهداسف  همه  : » دومرف هک  مینک  یم  اـفتکا  بـالقنا  ریبک  ربهر  نخـس  هب  دروم  نیا  رد  يراـبرد : ناـگبخن  داـسف  لوا _ 
ماما  (2) «. دراد دوجو  همکاح  تئیه  رد  هک  تسا  يدسافم  رثا  رب  ناریا  بالقنا   » (1) «. دوب یهاشنهاش 

ص 117. ج 2 ، رون ، هفیحص  - 1

ص 167. ج 3 ، رون ، هفیحص  - 2
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(1) «. دندرک مایق  دمآ و ...  ناج  هب  ام  تلم  هک  دندرک  يراک   » هاش ناگبخن  هک  دنک  یم  حیرصت  ینیمخ 

تلع تعسو و  تیهام ، زا  مکاح ، ناگبخن  دوش  یم  هتفگ  عقاورد  بالقنا : تیعقاو  زا  يرابرد  ناگبخن  نتشادن  قیمع  كرد  مود _ 
يایرد زا  يا  هرطق  دنتشاد ، مه  یکرد  رگا  تسا و  تابث  ياراد  ماظن ، هکنیا  دنتسناد ، یم  هچنآ  .دنتشادن  ربخ  مدرم  یبالقنا  تکرح 

اه یغولش  همه  هشیر  هک  دندوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  بالقنا  يریگ  جوا  هناتـسآ  رد  یماما ، فیرـش  هاش و  لاثم ، يارب  .دوب  تیعقاو 
(2) .تسا داسف  هب  طوبرم 

یتح رگرامعتسا ، ياهروشک  رگید  ناریفس  زین  ییاکیرمآ و  تاماقم  رب  هوالع  هک  انعم  نیا  هب  يرابرد : ناگبخن  یعالطا  یب  موس _ 
، دـندوب هتفرگ  هدـهعرب  ار  مایق  تیادـه  يربهر و  هک  یناگتـسجرب  ناگبخن و  ییآراک  ییاناوت و  نازیم  زا  زین  مکاـح  ناـگبخن  دوخ 

.دنتشادن عالطا 

لـصف نایاپ  رد  نآ  کیروئت  ثحابم  هک  ناگبخن _  شخرچ  هب  یعون  هب  هچرگ  هلئـسم  نیا  يرابرد : ناگبخن  ییاج  هباج  مراهچ _ 
، هعماج عضو  ندرک  مارآ  يارب  اه  هرهم  ییاج  هباج  هلوقم  هاش ، تموکح  ینایاپ  لاـس  ود  عقاورد ، اـما  تشاد ، تهابـش  دـمآ _  لوا 

ناونع هب  راگزومآ  يریگراک  هب  عیطم ، يادیوه  نتشادرب  .دوب  یهاشنهاش  تموکح  تایح  موادت  تکلمم و  عاضوا  هب  یشخب  تابث 
، شا یلم  یتشآ  تلود  اب  یماما ، فیرش  ندناسر  تردق  هب  تارکونکت ، هبخن  کی 

ص 219. ج 18 ، رون ، هفیحص  - 1
ص 67. ش26/27 ، زییاپ 1376 ، ناتسبات و  دادرخ ، هدزناپ  هلجم  ناگبخن ، يریگ  میمصت  لادج  یناتسدرا ، نیسح  - 2
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« شیـشح لکب  ثبـشتی  قیرغلا   » مکح هب  هرخألاب  تنوشخ و  اب  هارمه  تیمکاح ، يریگراـک  هب  یماـظن و  نادرمتلود  هب  ندروآ  يور 
، دش هتشادرب  هک  دوب  ییاه  ماگ  دزیرگ ، یمن  ایرد  زا  هک  تسناد  یم  یجوم  ار  دوخ  هک  نافوت ،» غرم   » هب نتسب  لد  يدیماان ، جوا  رد 

.دیسرن فده  هب  اما 

تاحیلـست لیـس  ندش  هناور  هقطنم و  مرادناژ  هب  ناریا  ندـش  لیدـبت  زا  سپ  یماظن : تردـق  هب  يرابرد  ناگبخن  یگتـسباو  مجنپ _ 
تیمک تیفیک و  ظاحل  زا  رترب ، یماظن  تردـق  کی  هب  كدـنا  یتدـم  هاتوک و  ینامز  رد  یهاشنهاش  شترا  ناریا ، يوس  هب  یماـظن 

هک دنوش  مّهوت  نیا  راچد  حلسم ، نادند  نب  ات  شترا  کی  نتشاد  هب  اکتا  اب  يرابرد  ناگبخن  ات  دش  بجوم  هلئسم  نیمه  .دش  لیدبت 
.میدنمتردق نوچ  میتسه 

، ناگبخن نیا  درکلمع  زا  رگید  یـشخب  .دنتـشاد  بالقنا  يریگ  لکـش  رد  يرابرد  ناگبخن  هک  دوبن  یـشقن  نآ  همه  نیا  لاح ، نیااب 
.تفرگ یم  لکش  مارآ  مارآ  هک  دوب  نانآ  ناهنپ  راکشآ و  ياه  تفلاخم 

هاش هک  يا  هژیو  هجوت  دوش ، یم  هتفگ  .درزآ  یم  ار  ناگبخن  رتشیب  ياه  لد  ناگبخن ، زا  یـشخب  هب  هجوت  شیوخ و  درکلمع  اب  هاـش 
ساسحا هک  دوب  هدش  ببس  درمش ، یم  ناگبخن  دبس  رس  لگ  ار  نانآ  تشاد و  ییاهب  شیک  ناوریپ  يرنوسامارف و  ياضعا  هب  تبسن 

ياه یتیاضران  نآ ، رب  نوزفا  .دننک  یم  هرادا  ناگبخن  زا  هورگ  ود  نیا  ار  تکلمم  هک  دـشاب  نیا  یتموکح ، هتـسجرب  نارومأم  رتشیب 
يارب رادـبآ  نان و  تیعقوم  دوجو  .دـندوب  میهـس  نآ  رد  هبخن  ياهرداک  يداـع  نادـنمراک  زا  یـضعب  هک  تشاد  دوجو  يا  هدرتسگ 

یخرب
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(1) .دنک هولج  زاتمم  يا  هقبط  تروص  هب  هقبط  کی  ات  دوب  هدش  ببس  نایماظن ، لثم  تاقبط ،

لماوع زا  یکی  دناوت  یم  یـضاران ، ناگبخن  یـسایس  ياه  شبنج  هک  تسا  هدـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  اه ، يزادرپ  هیرظن  زا  یخرب  رد 
نایم ضراعت  هک  یناـمز  هکنیا ، لوا  دوزفا : دـیاب  بلطم  نیا  حیـضوت  رد  .دـشاب  بـالقنا  کـی  تیقفوم  يریگ و  لکـش  رد  هتـسجرب 

زا یخرب  هچنانچ  هکنیا ، مود  دـماجنا ؛ یم  روما  هرادا  یگنوگچ  رد  ینامزاس  یب  یمگردرـس و  هب  دریگ ، لکـش  یتموکح  ناـگبخن 
؛ دنروآ یم  يور  تلود  تیامح  زا  يراددوخ  هب  تساهنآ ، دض  يدیدهت  یتموکح  ناگبخن  رگید  تامادقا  دـننک  ساسحا  ناگبخن 
هب دـنناوت  یم  هبخن  ياـه  هداوناـخ  زا  يرادروخرب  زین  ناـشتاناکما و  هب  هجوت  اـب  تیمکاـح ، زا  هدـنادرگ  يور  ناـگبخن  هکنیا ، موس 

(2) .دنشخب تعرس  ار  بالقنا  عوقو  دننزب و  نماد  اه  یتیاضران 

حرطم یمالسا  بالقنا  يزوریپ  يریگ و  لکش  هاش و  میژر  یـشاپورف  يارب  هک  یللع  لماوع و  مامت  رانک  رد  مینیب  یم  بیترت ، نیدب 
يارب يرابرد ، ناگبخن  .تسا  زیگنارب  ثحب  عوضوم  کی  نانچ  مه  يرابرد  ناگدبز  هتفای و  تیبرت  ناگبخن  مهـس  هلئـسم  دوش ، یم 
ریذپ ناکما  شدوخ ، نتـشادن  لیامت  دوجو  اب  هاش  هب  کمک  ایآ  دـننکب ؟ دنتـسناوت  یم  هچ  دـندرک و  یم  هچ  دـیاب  هاش  میژر  تاجن 

ار وا  ایآ  و  دندوب ؟ هاش  فارطا  رد  زوسلد  یناگبخن  ًالوصا  ایآ  دوب ؟

ص 570. يولهپ ، نامدود  دورف  زارف و  - 1
،1379 ناریا ، مالسا و  یسانشزاب  زکرم  نارهت ، هدازریشم ، اریمح  همجرت : يرظن ، زادنا  مشچ  زا  یمالـسا  بالقنا  وزنورفد ، زمیج  - 2

ص 25.
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اجنآ ات  يرابرد ، ناگبخن  دسر  یم  رظن  هب  دندرک ؟ ییامنهار  دشاب ، شخبدوس  دنمدوس و  میژر ، يارب  هک  ییاه  هار  ندیزگرب  يارب 
، دندناسر یم  هاش  تسد  هب  دنتسناد ، یم  شخبرمث  هک  ار  ییاه  ییامنهار  اهزردنا و  اه ، شرازگ  زا  یهوبنا  دنا ، هتشاد  ناوت  رد  هک 

یب تشاذـگ و  یم  اپ  ریز  ار  اهنآ  درک ، یم  ادـیپ  يدروخرب  تموکح ، هویـش  دروم  رد  هاش  هفـسلف  ساسا  اـب  اـه ، هیرظن  نیا  رگا  اـما 
.درک یم  ییانتعا 

.دننک طوقـس  تسا  نکمم  زین  ینارحبریغ  تیعـضو  رد  یتح  مکاح ، تاقبط  تردق و  ياراد  ناگبخن  تسناد ، دـیاب  رگید ، يوس  زا 
مهارف ناگبخن  ینوگنرـس  هنیمز  ات  دوش  یم  ثعاب  عاضوا ، مهف  رد  تیلباق  نتـشادن  ای  یناوتان  داـسف ، ندوبن ، اراـک  نوچمه  یلیـالد 

یم تسد  زا  ار  ناشـسفن  هب  دامتعا  مکاح ، ناگبخن  هک  یناـمز  عقاورد  .دـنک  یمن  مهارف  ار  يدوباـن  هنیمز  ییاـهنت  هب  نیا  اـما  .دـیآ 
تیعضو نیا   (1) .دوش یم  رت  نایامن  اهنآ  طوقـس  یبیـشارس  دننز ، یم  رمث  یب  تامادقا  هب  تسد  یلدود  دـیدرت و  يور  زا  دـنهد و 

.تشاد لماک  قادصم  دش _  حرطم  اهنآ  زا  هک  يا  هیحور  نآ  اب  يرابرد _  ناگبخن  يارب 

ناگبخن شترا و  بالقنا ، راهچ _ 

ناگبخن شترا و  بالقنا ، راهچ _ 

ياراد یتموکح  متـسیس  هک  یتروصرد  دریگ ، لکـش  ییاه  شروش  ات  دوش  ثعاب  يرابتعا ، یب  تردـق و  دوکر  هک  يا  هماـگنه  رد 
اب یـسایس  ناـگبخن  رگا  رگید ، يوـس  زا  دـنک ؛ فـقوتم  ار  شروـش  دـناوت  یم  همکاـح  تئیه  دـشاب ، لرتـنک  تحت  مظنم و  یـشترا 

رد هک  دننک  عناق  ار  مدرم  دنناوتب  یماظن ، ناگدبز  يراکمه 

ص 94. ج 1 ، چ 2 ، ، 1378 يدربهار ، تاعلاطم  هدکشهوژپ  نارهت ، یتینما ، یسایس _  تالاقم  هدیزگ  بالقنا ، ریوکال ، رتلاو  - 1
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.تفای دهاوخ  شهاک  شروش  عوقو  لامتحا  تروص ، نیارد  دش ، دنهاوخ  لسوتم  تنوشخ  روز و  زا  هدافتسا  هب  شروش ، زورب  ربارب 
.دوش یم  هتخادرپ  بالقنا  رد  شترا  ینیرفآ  شقن  هب  همدقم  نیا  اب 

رد داهن  نیا  یعامتجا  هاگیاج  .تشاد  هدهع  رب  هتـسجرب  یـشقن  یهاشنهاش  ماظن  رد  شترا  دـهد ، یم  ناشن  رـصاعم  خـیرات  یـسررب 
: دش یم  هدید  تروص  راهچ  هب  مک  تسد  ناریا ، یتموکح  ماظن  نورد 

يرـصنع تروص  هب  عامتجا ، نییاپ  تاقبط  زا  شترا ، ناگرزب  زا  يرایـسب  .دوب  یعامتجا  كرحت  داجیا  ياه  هار  هلمج  زا  شترا ، . 1
.دندوب هدش  همکاح  هقبط  دراو  هدیزگرب 

هب هچ  لـیابق و  تمواـقم  بوکرـس  قـیرط  زا  هچ  .درک  یم  لـمع  یلم  یگچراـپکی  رازبا  ناوـنع  هـب  يوـلهپ ، ناـهاش  يارب  شترا  . 2
.شترا هب  ریاشع  ياسؤر  نادنزرف  هژیو  هب  دارفا ، دورو  قیوشت  لیهست و  تروص 

ياه شزرا  یهاشنهاش و  خـیرات  يریگارف  وس ، کی  زا  .هاش  هب  يرادافو  صوصخ  هب  میژر و  يژولوئدـیا  هعاشا  رد  شترا  شقن  . 3
.ردتقم هاش  دوجو  هب  حلسم  ياهورین  تردق  نتسناد  هتسباو  رگید ، يوس  زا  یماظن و  شزومآ  رانک  رد  یتنطلس 

يا هریخذ  نادنمراک  شترا ، هدید  شزومآ  نارسفا  عقاورد  .دندوب  زین  اه  هرادا  رداک  هدننک  نیمأت  هاش ، میژر  رد  حلـسم  ياهورین  . 4
(1) .دندمآ یم  یهاشنهاش  ماظن  تمدخ  هب  تلود ، عیسو  ياه  شخب  رد  هک  دندوب 

ص 69. ، 1358 ملع ، تاراشتنا  نارهت ، عولط ، یلع  ینافلی  نسحم  همجرت : هعسوت ، يروتاتکید و  ناریا ، يدیلاه ، درف  - 1
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چیه شترا ، لاح ، نیا  اب  تسا ، ریذـپانراکنا  راذـگریثأت و  يولهپ ، میژر  راذـگ  ناینب  ندوب  یماـظن  هب  هجوت  اـب  شترا ، شقن  هچرگ 
.تسا هدوب  هناکولم  هدارا  ربنامرف  يرجم و  شقن  رد  هرامه  تشادن و  رس  رد  ار  ناریا  رد  هعماج  تسایر  يربهر و  هیعاد  هاگ 

ناگبخن هرمز  رد  ار  دوخ  تسناوت  یم  هن  اـما  دـش ، هنحـص  دراو  ناریا ، یمومع  هصرع  نارگیزاـب  زا  یکی  ناونع  هب  شترا  نیارباـنب ،
.تشاد يرورپ  هبخن  ناوت  هن  دهد و  رارق 

یم يراد » ناهج   » هب رتشیب  یـسایس  ناگبخن  هکارچ  تسا ؛ یـسایس  هبخن  ندنارورپ  رد  فعـض  يانعم  هب  هتکن ، نیا  هک  تسا  یهیدب 
زا هنوـمن  دـنچ  رــصاعم ، ناریا  خــیرات  رد  هـمه ، نـیا  اـب  .تـسا  يریگ » ناـهج  ، » شترا ناگدــیزگرب  يریگ  تـهج  اـما  دــنزادرپ ،

دادرم ياـتدوک 28  دروم ، نیمود  دنفـسا 1299 و  موس  ياـتدوک  دروم ، نیلوا  .دروخ  یم  مشچ  هب  یماـظن  ياـهورین  يرادروشک » »
فص رد  یماظن  ناگیاپدنلب  روضح  زا  هنومن  نیرخآ  .درک  يزاب  یـساسا  یـشقن  یماظن ، يورین  کی  دروم  ود  ره  رد  هک  دوب   1332

.تسویپ عوقو  هب  لاس 1357  یمالسا  بالقنا  هناتسآ  رد  نادرمتلود ،

توغاط و زا  تیامح  تسا : هتخادرپ  نآ  نایب  هب  ینیمخ  ماما  هک  دوب  ییاه  یگژیو  ياراد  یمالـسا  بالقنا  نامز  رد  شترا  نیا  اـما 
؛ تلم زا  هدـش  ادـج  یمدرم و  هناوتـشپ  نتـشادن  تـشاد ؛ تیدـج  تـکلمم  مادـهنا  يارب  هـک  یهاـش  هـب  شترا  لوا  هـقبط  يراداـفو 

تیحالص و نتشادن  انعم ؛ زا  ییاوتحم  یب  مالسا ؛ ناگدنمزر  بلق  نداد  رارق  فده  ییاناوت  مدرم و  يرگبوکرس 
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یـشترا هرخـألاب ، یجراـخ و  ناراشتـسم  رظن  ریز  ناـگناگیب و  هب  یگتـسباو  نمـشد ؛ زا  رارف  ماـظن و  هب  یناـمیا  یب  یعقاو ؛ ییاـناوت 
(1) .یمالساریغ

بالقنا هب  رجنم  نارحب  یعامتجا و  تالوحت  هصرع  دراو  یماظن  هدـیزگرب  کـی  ناونع  هب  شترا  يا ، هیحور  اـه و  یگژیو  نینچ  اـب 
تنطلـس هاش و  هب  دنچره  شترا ، ناربهر  .دوبن  رادتقا  ییاناوت و  رگنایب  لاس 1357 ، مود  همین  رد  شترا ، تیعضو  اما  .دش  یمالـسا 

ات دوب  هدش  ثعاب  زین  يزغم  يوشو  تسـش  تیبرت و  دوب ، شترا  هاش و  نیب  زین  ییاهدنویپ  هقالع و  دندوب ، هدروخ  يرادافو  دـنگوس 
اب .دراب  یم  نوخ  نامـسآ  دعلب و  یم  ار  دوخ  لها  نیمز  دورب ، نایم  زا  تنطلـس  هاش و  رگا  هک  دوش  هدـید  شزومآ  هنوگ  نیا  شترا 

.شترا رد  بهذم  ذوفن  مود ، هاش ؛ نتفر  لوا ، دش : ور  هبور  هلئسم  ود  اب  بالقنا  رد  شترا  نیا  لاح ، نیا 

یگتـسسگ و ساسحا  يو  نتفر  اب  هکارچ  دندوب ؛ فلاخم  هاش  جورخ  اب  شترا ، يالاب  هدر  ناهدنامرف  تفگ ، دیاب  تسخن  دروم  رد 
: دسیون یم  يو  .تسانعم  نیا  دیؤم  یغاب  هرق  دبشترا  تارطاخ  هعلاطم  هراب ، نیارد  .دندرک  یم  یمیتی 

ياهورین رد  هیحور  فیعضت  ...هکلب  دش ، دهاوخن  رارقرب  شمارآ  اهنت  هن  روشک ، زا  ترـضح  یلعا  ترفاسم  اب  هک  تسا  یعطق  نوچ 
شالت ترفاسم  زا  ترضح  یلعا  فارـصنا  رد  تسا ، نامرودقم  هک  اجنآ  ات  ...ام  زا  مادک  ره  دیـسر ... ، دهاوخ  یلعا  دح  هب  حلـسم 

(2) .مییامن

شترا شالت  باوج  رد  هاش  .دوب  نارگید  تامیمـصت  ندوب  رثؤم  رگنایب  شترا ، ناگبخن  تساوخ  هب  هاش  خساپ  دوب ؟ هچ  تیعقاو  اما 
هچ : » دوب هتفگ 

.لوا لصف  رتفد 39 ، نایبت ، - 1
ص 143. ، 1365 ین ، رشن  نارهت ، لارنژ ، تافارتعا  یغاب ، هرق  سابع  - 2
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یتیعضو .دوب  ام  ترفاسم  تعاس  زور و  زا  عالطا  تاقالم  زا  ناشروظنم  .دندوب  اجنیا  رزیاه  لارنژ  اکیرمآ و  ریفس  نالا  دییوگ ؟ یم 
.دـنهاوخ یم  هچ  تسیچ و  اهنیا  روظنم  میمهف  یمن   » هک درک  حرطم  حیرـص  روط  هب  دـنک و  كرد  تسناوتن  مه  هاـش  دوخ  یتح  هک 

ناهدـنامرف اـب  ار  يراـک  ره  .دوش  یم  هچ  میناد  یمن  هک  اـم  : » دوـب نیا  ناراتـشترا  گرزب  ناـبز  زا  شترا ، ياـپ  شیپ  هار  نیارباـنب ،
(1) «. دینکب دیتسناد ، حالص 

نیا .دـش  جراخ  روشک  زا  یلک ، یفیاظو  نییبت  اب  تسناد ، یم  رایتخب  تلود  زا  تیاـمح  ار  شترا  یلـصا  هفیظو  هک  هاـش  هرخـألاب  و 
: درک تسرهف  هنوگ  نیا  ناوت  یم  ار  فیاظو 

؛ شترا هلیسو  هب  تنوشخ  نتشادن  ندرکن و  يزادناریت  . 1

؛ ناهدنامرف یگناوید  لامتحا  اتدوک و  ربخ  بیذکت  . 2

؛ یس یب  یب  ویدار  تاکیرحت  عطق  . 3

.تمیق ره  هب  تدحو ، ظفح  شترا و  رد  نتشادن  یگتسد  ود  . 4

، تلود نیا   » هک دیـسر  هجیتن  نیا  هب  تموکح » هن  دـنک  تمدـخ  دـیاب   » شناهدـنامرف ناعذا  هب  هک  یهاشنهاش  شترا  بیترت ، نیدـب 
(2) «. دنک يراک  دناوت  یمن  تسین و  نآ  نابیتشپ  مدرم  تسین و  تلم  هدارا  هدنیامن 

، بالقنا ندوب  یمالـسا  .دندوب  مدرم  هدوت  نتم  زا  یماظن ، ياهورین  زا  یمیظع  شخب  تفگ ، دـیاب  شترا  رد  بهذـم  ذوفن  دروم  رد 
يزومآدب و ریقحت و  اه  لاس  زا  سپ  دروآ و  يور  یچیپرس  هب  شترا  یلصا  هندب  ات  دش  ثعاب 

.165 صص 155 _  ، 1365 ین ، رشن  نارهت ، لارنژ ، تافارتعا  یغاب ، هرق  سابع  کن : - 1
.مراهچ شخب  ، 1365 ین ، رشن  نارهت ، لارنژ ، تافارتعا  یغاب ، هرق  سابع  - 2
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هچرگ .ددرگزاب  تلم  مالـسا و  نماد  هب  هتفرگ ، هلـصاف  لاوز ، هب  ور  ماظن  زا  یقالخا ) يداصتقا و  زا  معا   ) جـیار داـسف  عاونا  لـمحت 
نیا ییاکیرما ، رزیاه  لارنژ  .دـنام  لفاغ  هلولگ  لباقم  رد  لگ  تسایـس  يریگراک  هب  رب  ینبم  بالقنا ، يربهر  ناـمرف  ریثأـت  زا  دـیابن 

: تسا هدرک  فیصوت  یبوخ  هب  ار  انعم 

تسایس ...دوب ، ینابرهم  قشع و  حالس  نآ ، رد  هتفر  راک  هب  حالـس  هک  دش  ماجنا  شترا  هب  يدیدج  هلمح  ینیمخ ، ماما ]  ] روتـسد هب 
.تشاذگ یم  يدایز  ریثأت  ...شترا  يوس  هب  یتسود  تسد  ندرک  زارد  .دش  یم  بوسحم  يدج  يدیدهت  لگ ، بلق و 

: دنک یم  فیـصوت  رزیاه  لارنژ  هک  دندش  راچد  یتیعـضو  هب  اکیرمآ  ناریا و  یماظن  یـسایس و  تاماقم  یمامت  هکنآ ، نخـس  هاتوک 
(1) «. میداد یم  تسد  زا  ار  شترا  تروص  نیا  ریغ  رد  میدیبنج ، یم  ًاعیرس  دیاب  مدوب و  هدروخ  مخز  »

هجوت اب  شترا  یفرط  یب  هیمالعا  .دنا  هداد  تسد  زا  ار  شترا  اکیرمآ ، هاش و  هک  دـش  صخـشم  هام 1357 ، نمهب  مودو  تسیب  زور 
تیعقوم نآ  رد  یماظن  ناگبخن  هک  دوب  یمیمـصت  نیرتهب  تناید ، نید و  هب  نانآ  تیرثکا  یبلق  لـیامت  حلـسم و  ياـهورین  هیحور  هب 

.دنریگب دنتسناوت  یم 

ناریا نامسآ  رد  رون  راجفنا  . 5

هراشا

ناریا نامسآ  رد  رون  راجفنا  . 5

حرطم متسیب ، نرق  گرزب  دادیور  رد  نانیا  ریثأت  شقن و  لیصفت ، هب  کنیا  نانآ ، شقن  هاگیاج و  یسررب  ناگبخن و  تخانـش  زا  دعب 
.دوش یم 

یکی ناگبخن ، رثؤم  شقن  نتسناد  تسا و  یسررب  هتسیاش  نوگانوگ ، ياه  هبنج  زا  هک  دوب  گرزب  يا  هثداح  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
.دیآ یم  باسح  هب  نآ  داعبا  زا 

ص 364. ، 1370 رکفت ، رشن  نارهت ، ناریا ، بالقنا  یسررب  یقاب ، یلعلادبع  - 1
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یمن نویبالقنا  ار  بالقنا  : » دوب نینچ  يو  فورعم  هلمج  .درک  زاغآ  یبرغ ، زادرپ  هیرظن  لوپچاکـسا ، ادت  مالک  زا  ار  ثحب  ناوت  یم 
هچ ینیدریغ ، يرابرد و  هچ   ) ناگبخن یمالـسا ، بالقنا  عوقو  رد  ایآ  اما   (1)« .دتفا یم  قافتا  دور و  یم  شیپ  بالقنا  هکلب  دـنزاس ،

.تسا هدش  هراشا  ینیرفآ  شقن  نیا  هب  بالقنا  ياه  يروئت  زا  يرایسب  رد  هک  یلاحرد  دنا ؟ هتشادن  یشقن  راد ) نید  یبالقنا و 

للع زا  یتموکح ، ناـگبخن  يراـگزاسان  هارمه  هب  از  باتـش  لـماوع  لداـعت و  نتـشادن  هک  تسا  هدـمآ  نوسناـج  زرملاـچ  هیرظن  رد 
مه روط  هب  یتقو  : » دیوگ یم  يو  .درک  هدافتسا  وت » هراپ   » هشیدنا زا  ناوت  یم  هیرظن  نیا  حیضوت  رد   (2) .دیآ یم  باسح  هب  بالقنا 

دروخ و یم  مه  هب  یعامتجا  لداعت  دشاب ، هتـسیاش  رـصانع  زا  رپ  نییاپ  ياهرـشق  هدش و  هدوسرف  رـصانع ، زا  ییالاب  ياهرـشق  نامز ،
(3) «. ددرگ یم  لمتحم  راب ، تنوشخ  بالقنا  عوقو 

حرطم وت » هراپ   » هیرظن زا  هچنآ  فالخرب  .دـندوبن  یمالـسا  بالقنا  یلـصا  تلع  ای  لماع و  اهنت  ناـگبخن ، هک  تسا  نیا  تیعقاو  اـما 
رتشیب ناریا  رد  ناهاش  تموکح  نوگانوگ  ياه  هرود  رد  رگید ، نخـس  هب  تسین ؛ راـگزاس  یمالـسا  بـالقنا  اـب  هشیدـنا ، نیا  دـش ،

بالقنا لاح ، نیا  اب  .دوبن  يربخ  نییاپ » ياهرشق  رد  دوجوم  هتسیاش  رـصانع   » يریگراک هب  زا  دندوب و  یقاب  هدوسرف » رـصانع   » نامه
رد .تفرگ  رظن  رد  زین  ار  رگید  للع  یمالسا ، بالقنا  يارب  دیاب  سپ  .تفرگ  یمن  لکش  زین 

ص475. ناتسمز 1377 ، ش 1 ، نیتم ، هلجم  یمالسا ،» بالقنا  لوپچاکسا و  هیرظن  ، » یهرف هدیرف  - 1
ص 36. ، 1382 فلؤم ، نارهت ، نآ ، عوقو  لماوع  یمالسا و  بالقنا  هداز ، یقتم  دمحا  - 2

ص 42. ج 1 ، نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  - 3
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هار اه  هدوت  نایم  هب  دیآ و  یم  رتورف  ناگبخن  حطس  زا  هک  تسا  یتضهن  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  : » تفگ ناوت  یم  ریخا  نخـس  دییأت 
«. دبای یم 

رد ناگبخن  ریثأت  نازیم  هب  میناوت  یم  میـشاب ، هتـشاد  ارذـگ  هاتوک و  یهاگن  بالقنا ، للع  باـب  رد  هدـش  حرطم  ياـه  يروئت  هب  رگا 
؛ میربب یپ  بالقنا 

، هنوگ نیدب  درک و  يزاسون  يداصتقا  یعامتجا و  حطس  رد  هاش  هک  داد  خر  ببـس  نادب  بالقنا  رباربان » هعـسوت   » يروئت ساسارب  _ 
.دنزب يزاسون  هب  تسد  یسایس  حطس  رد  تسناوتن  اما  داد ، شرتسگ  ار  یتعنص  هقبط  دیدج و  طسوتم  هقبط 

، یگنهرف ياـه  شزرا  دـیدهت  ببـس  یعاـمتجا ، يداـصتقا و  ياـهراتخاس  رد  عیرـس  رییغت  ناباتـش ،» يزاـسون   » يروـئت ساـسارب  _ 
.تشاد یپ  رد  ار  یتنس  ياهورین  عیرس  شنکاو  دش و  ناریا  یتنس  هعماج  رد  دوجوم  يداصتقا  یتح  یعامتجا و 

هاـش فذـح  ددـصرد  اـکیرمآ  برغ و  هاـش ، یماـظن  ناوت  نتفر  ـالاب  دـنمتردق و  ماـظن  يریگ  لکـش  هئطوـت ،»  » يروـئت ساـسارب  _ 
.دندمآرب

مدرم یهاوخ  مالسا  تابلاطم  وس و  کی  زا  هاش  میژر  فرط  زا  ییادز  مالـسا  ياه  تسایـس  بهذم ،» گنهرف و   » يروئت ساسارب  _ 
.دش ناریا  رد  بالقنا  ثعاب  رگید ، يوس  زا 

: وکوف رظن  هب  .تسا  قمعت  هتسیاش  ام  رظن  دروم  هاگدید  زا  وکوف ، لشیم  هیرظن  نایم ، نیا  رد 
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رد تردـق  جـیردت  هب  نیاربانب ، .دـندوبن  میژر  يارب  يرطخ  مه  یللملا  نیب  ياه  تردـق  .دـندوب  هدـش  فذـح  یلخاد ، ياه  تردـق 
(1) .دیماجنا هاش  تموکح  ینوگنرس  هب  ماجنارس  دش و  هتشابنا  مدرم  نایم  رد  هعماج و  نییاپ  تاقبط 

ناگبخن دوبن و  هبخن  نودـب  یبالقنا  عقاورد  یمالـسا ، بالقنا  دـش ، هتفگ  هچنآ  همه  اـب  هک  درک  حرطم  دـیاب  ار  هتکن  نیا  اـج  نیمه 
لاؤس نیا  هب  یمالـسا ، بالقنا  رد  ییارگ  هبخن  دوجو  شریذپ  نمـض  دنا ، هدیـشوک  یخرب  .دندوب  حرطم  بالقنا  دـنور  رد  یـصاخ 

يراعش و هبنج  يدایز  دح  ات  هک  نانیا _  رظن  هب  تسا ؟ هدرک  گنر  مک  ار  هعقاو  نآ  رد  ناگبخن  روضح  يزیچ  هچ  هک  دنهد  خساپ 
هیاپ نک ، ناینب  یلیـس  تروص  هب  دـندش و  ماگمه  ربهر  اب  هطـساو  یب  دوخ ، دـندرک و  فذـح  ار  ناـگبخن  مدرم ، دراد _  یملعریغ 

.دندنکرب ياج  زا  ار  تیعورشم  دقاف  ماظن 

لقادـح هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  دوش ، هاگن  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  عوقو  لماوع  اه و  هشیر  هب  يرظنم  ره  زا  لاح  ره  هب 
ماوع و تقیقحرد ، دورب .» دـیاب  هاش   » هک دوب  هدـش  هتفریذـپ  ناـگمه  ناـیم  رد  هشیدـنا  نیا  یهاـشنهاش ، میژر  یناـیاپ  ياـه  هاـم  رد 

ناـگبخن .درک  فذـح  هعماـج  یـسایس  هصرع  زا  ناوت  یم  ار  يو  ناـگبخن  هاـش و  هک  دـندوب  هدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  هعماـج  صاوـخ 
کیدزن تیعقاو  نیا  هب   (2)« .یشاب هتشاد  نیقی  شنتخاس  نوگنرـس  هب  هکنآ  رگم  ریگن ، فده  ار  هاش  زگره   » لثملا برـض  ساسارب 

.تشاد ناریا  هعماج  رد  رگید  ینارگتموکح  دیدج و  یناگبخن  ناوت  یم  هک  دندوب  هدش 

ناگبخن بالقنا ، نید ، فلا ) 

هراشا

ناگبخن بالقنا ، نید ، فلا ) 

ص 63. ، 1381 فراعم ، رشن  مق ، ناریا ، یمالسا  بالقنا  بالقنا و  ياه  يروئت  اینریصب ، اضر  مالغ  - 1
ص 585. يولهپ ، نامدود  دورف  زارف و  - 2
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ناگبخن هب  ار  نانآ  ناوت  یم  هاگدید ، کی  زا  دندوب ؟ يدارفا  هنوگچ  دندرک ، ینیرفآ  شقن  یمالسا  بالقنا  رد  هک  ناگبخن  نیا  اما 
: درک میسقت  ینیدریغ  ینید و 

.تفریذپ انبریز  ناونع  هب  ار  هلئسم  کی  دیاب  دنتشاد ، ناگبخن  زا  هورگ  نیا  هک  یشقن  ییآراک و  حیرـشت  يارب  ینید : ناگبخن  فلا )
سپ لاح ، نیعرد  دوب و  ندـمت  نید و  نیب  نداد  یتشآ  ددـصرد  دوخ ، ياه  هزومآ  راثآ و  رد  هک  برغ  ناگدرک  لیـصحت  زا  یکی 

: دسیون یم  دوخ  ياه  هتشون  زا  یکی  رد  تفرگ ، رارق  بالقنا  ریبک  ربهر  دامتعا  دروم  ناگبخن  هرمز  رد  زین  بالقنا  زا 

، مالسا روهظ  يادتبا  زا  یلمع  يا و  هدیقع  رظن  زا  هک  یصاخ  تیانع  مالـسا و  تیعماج  رکنم  نمـشد ، هچ  تسود و  هچ  سک ، چیه 
(1) .يرادروشک گنج و  ات  هتفرگ  جاودزا  كاروخ و  زا  .دشاب  یمن  تسا ، هدش  یعامتجا  روما  یگدنز و  هب 

.دـندرک یمن  لمع  دوخ  عفانم  هیاپ  رب  اهنت  هک  دیـسر  یناگبخن  هب  ناوت  یم  تسا ، هبناج  همه  نید  مالـسا ، هک  شرگن  دـید و  نیا  اـب 
ناگنـشت هن  دـندوب  تمدـخ  ناگتفیـش  عقاورد ، تشاد و  یماو  ییاـیوپ  هب  ار  ناـنآ  تمدـخ ، ساـسحا  هک  یناگدـیزگرب  ناگدـبز و 

.تردق

هناوتـشپ اب  ار  تمدخ  تذـل  دـندرک و  افوکـش  دوخ  رد  ار  هناتـسود  ناسنا  يالاو  ياه  شیارگ  فلتخم ، لیالد  هب  نانآ ، زا  يرایـسب 
.دندش اریذپ  دوجو  یمامت  اب  تناید 

ص 230. ، 1381 یمالسا ، بالقنا  ینیمخ و  ماما  هدکشهوژپ  نارهت ، بالقنا ، يربهر و  ینیسح ، نیسح  - 1
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يدارفا نانیا  .دـندمآ  هعماج  حطـس  هب  ینید  درکیور  اب  نانآ  هک  دوب  يا  هلیـسو  ناگبخن ، ندـش  یـسایس  یمالـسا ، بـالقنا  رظنم  زا 
.دندوب هتفریذپ  زیتس ، یناحور  هدز و  برغ  نارکف  نشور  یتح  ناگمه و  ار  ناشروضح  هک  دندوب 

.4 ماما ؛ بیان  هرود  . 3 تماما ؛ هرود  . 2 ناربمایپ ؛ هرود  . 1 دش : یم  میسقت  هرود  راهچ  هب  يرشب  هعماج  خیرات  نانیا ، زا  یکی  دید  زا 
زا دعب  یمالسا ، تما  رد  تلادع  تضهن  يربهر  دراد و  همادا  ربمایپ  تضهن  هعیش ، هاگدید  زا  هک  دنک  یم  حیرصت  يو  .روهظ  هرود 

.ماما بیان  هدهع  رب  تبیغ ، هرود  رد  تسا و  ماما  هدهع  رب  ربمایپ  توف 

هفیظو تفرگ ،_  رارق  فلتخم  دارفا  اه و  هورگ  تسردان  هدافتـسا  دروم  اهدعب  شتارظن  هک  هدز _  برغ  رکف  نشور  نیا  هاگدید  زا 
نیا لقع  راک  لصا ، رد  هکلب  تسین ، راگزاسان  لقعت  اـب  اـهنت  هن  دـیلقت  یمالـسا  هعماـج  رد  يو ، رظن  هب  .تسا  دـیلقت  يوریپ و  مدرم 
ملع یهاگآ و  هک  یناسک  دنک  یم  مکح  لقع  دنک ، یم  حیرـصت  يو  .دنک  دـیلقت  دـناد  یم  هک  نآ  زا  دـناد ، یمن  هاگره  هک  تسا 

(1) .دنزرو تردابم  باختنا  نیا  هب  تسیک ، بتکم  نیا  هب  درف  نیرتانشآ  نیرت و  صصختم  نیرت و  ملاع  دنناد  یم  دنراد و 

رد ناریا ، رـصاعم  خـیرات  هب  ارذـگ  یهاگن  اب  .تسا  يراج  زین  یعامتجا  رگید  لئاسم  رد  هکلب  ینید ، روما  رد  اهنت  هن  تیعـضو ، نیا 
تیلوئـسم اب  ای  ینید  ياه  هورگ  زا  هتـساخرب  هک  مینیب  یم  ار  یناوارف  ياه  تیلاعف  اهدادـیور و  بالقنا ، يزوریپ  زا  لبق  ياـه  لاـس 

ناجیابرذآ ندش  دازآ  تسا ؛ هدوب  ینید  ناگبخن 

ص 257. ج 2 ، یسایس ، یسانش  هعماج  هفسلف و  - 1
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ندـش یلم  تضهن  یناهفـصا ، نسحلاوبا  دیـس  هللا  تیآ  توـف  رثا  رد  یبهذـم  تاـناجیه  يریگ  جوا  اـب  مود  یناـهج  گـنج  زا  دـعب 
هنماد شرتـسگ  یـشزومآ و  یملع و  زکارم  هعـسوت  مالـسا ، نایئادـف  شقن  یناـشاک و  هللا  تیآ  ریذـپانراکنا  يربـهر  تفن و  تعنص 

تیلاعف هرتسگ  یمالسا و  ياه  لکشت  يریگ  لکـش  ماجنارـس  هیملع و  ياه  هزوح  رد  یعیـش  تردق  زکرمت  هب  هجوت  ینید ، تاغیلبت 
.تسا ناخروم  شریذپ  دروم  نآ  رد  ینید  ناگبخن  هنارگتیاده  روضح  هک  هدوب  ییاه  نایرج  هلمج  زا  نانآ ،

هب هدـش ، هتخادرپ  بـالقنا  ناریا و  عوـضوم  هب  یعوـن  هب  دـسر و  یم  پاـچ  هـب  برغ  رد  هـک  ییاـه  فراـعملا  هرئاد  زا  يرایـسب  رد 
، هللا تیآ  نوچ  یتاعوضوم ، دوجو  .تسا  نانآ  ییآراک  ینید و  ناگبخن  هجوت  روخ  رد  هاگیاج  رگناـشن  هک  دـنا  هتخادرپ  یمیهاـفم 
ریثأت و هدـنهد  ناشن  اه ، فراعملا  هرئاد  رتشیب  رد   (1) ...و تیالو  دـیلقت ، عجرم  هعیـش ، ياملع  البرک ، اروشاع ، یناوخ ، هضور  ماما ،

.تسا ناریا  بالقنا  رد  یبهذم  ناگدبز  بهذم و  ذوفن 

، نیا دنداد و  یم  ناشن  شنکاو  دیدج ، ون و  ياه  هدیدپ  اب  هلباقم  رد  دـنا _  يداع  مدرم  نابز  هک  ینید _  ناگبخن  هک  تسناد  دـیاب 
زا هدرک و  تمواقم  یتدـم  ات  هزات ، هیرظن  لباقم  رد  مه  دـیدج  عماوج  رد  یلم و  ياـه  هورگ  یتح  .دراد  دوجو  عماوج  همه  رد  هتبلا 

ندوب یبهذم  لیلد  هب  کی _  دندرک ، یم  تفلاخم  يا  هلئسم  اب  ینید  ناگبخن  رگا  لاح  نیا  اب  .دننز  یم  زاب  رس  نآ  شریذپ 

.تسرهف ، 1379 يده ، یللملا  نیب  تاراشتنا  نارهت ، ناهج ، ياه  فراعملا  هرئاد  رد  یمالسا  بالقنا  یچ ، هناش  ریدم  نسحم  - 1
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.دنتشاد یبهذمریغ  هبنج  رتشیب  هک  ون  ياه  هشیدنا  ناراد  فرط  ناجورم و  راتفگ  رادرک و  راتفر ، لیلد  هب  ود _  دوب و  ناریا  هعماج 

هب .دشن  هعماج  ياقترا  تفرـشیپ و  عنام  هاگ  چیه  داتـسیا ، یم  ییارگون  ره  ربارب  رد  لماع  ود  نیمه  لیلد  هب  هچرگا  ینید ، هدیزگرب 
یم هجوت  تمسق  نیا  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تشاد  ییاه  باتزاب  اه و  هولج  ناریا ، یتنـس  هعماج  رد  ینید  ناگبخن  دوجو  لاح  ره 

: دوش

روز و يریگراک  هب  اب  هاش  اضر  هلیـسو  هب  دوب و  ینید  دامن  کی  باجح ، هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یبهذـم : شـشوپ  هب  شیارگ  فلا )
ینایاپ ياه  لاس  رد  لاح  نیا  اب  .دش  هداد  همادا  هاشاضردمحم  يوس  زا  رگید ، قرط  زا  دـنور  نیا  دـش و  فذـح  هعماج  زا  تنوشخ 

هب زین  میژر و  اب  تفلاـخم  داـمن  ناونع  هب  رگید ، يوس  زا  دـش و  یم  قیوشت  جـیورت و  یباـجح  یب  فرط  کـی  زا  يولهپ ، تموکح 
.تشگزاب هعماج  حطس  هب  یبهذم ، ياه  هداوناخ  هلیسو 

دـض ینید و  دض  ياهدرکیور  ههد 50  لیاوا  زا  يولهپ ، میژر  ناگبخن  نارازگراک و  هک  تسناد  دـیاب  داسف : رهاـظم  اـب  هلباـقم  ب )
نویزیولت و هعسوت  يراوخ ، بورـشم  بورـشم و  شرتسگ  دندرک : یم  قیوشت  هتـشذگ  زا  شیب  ار  یعامتجا  ياه  همانرب  رد  یقالخا 

ییاناوت روخارف  هب  ینید  ناگبخن  هعماج و  هک  دوب  دراوم  نیا  هلمج  زا  یقیـسوم ، ياـهراون  عیزوت  یمومع ، تفع  فـالخ  ياـه  ملیف 
تردق هاش  میژر  ربارب  رد  هناخباتک ، دجـسم و  هب  نآ  لیدبت  امنیـس و  یـشورف و  بورـشم  دیرخ  اب  هتـساخرب و  نآ  اب  هلباقم  هب  دوخ ،

.دندرک یم  ییامن 
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ار نردم  یبهذم  تاسسؤم  مه  یتنـس و  یبهذم  تاسـسؤم  مه  هعـسوت ، نیا  تسا  ینتفگ  یبهذم : ياهداهن  تاطابترا و  هعـسوت  ج )
هعیـش هعماج  خیرات  اما  دنتـشاد ، ار  ریثأت  شقن و  نیرتشیب  ناضمر  هام  مرحم و  هام  مایا  رد  هچرگ  یبهذم ، ياهداهن  .تفرگ  یمربرد 

تیادـه هفیظو  هک  ینوگانوگ  عماـجم  اـه و  تئیه  دوجو  .تسا  هدوب  رادروخرب  اـه  هسـسؤم  اـه و  تیعمج  نیا  زا  هشیمه  ناریا ، رد 
ناراد نید  يراذگریثأت  ذوفن و  زا  یکچوک  هنومن  دوب ، هدش  سیسأت  ینید  ناگبخن  هلیـسو  نانآ ، رتشیب  دنتـشاد و  هدهعرب  ار  هعماج 

.تسا یسایسریغ ) یسایس و  زا  معا   ) هدیزگرب

ییاز نارحب  نارحب و  يانعم  هب  ییاهنت  هب  هچرگ  یبهذـم ، ياه  تئیه  يرادازع و  سلاـجم  شرتسگ  دوجو و  دوزفا ، دـیاب  اـج  نیمه 
میژر هکاـجنآ  زا  ًـالوا  دـننک ؛ هدافتـسا  مدرم  ینید  هـیحور  نـیمه  زا  دنتــسناوت  یتـسرد  هـب  ینید ، ناـگبخن  اـما  تـسین ، هعماـج  رد 
یعیبط روط  هب  درک ، یم  تیامح  بهذـم  فلاخم  ياـه  ناـیرج  زا  هکلب  درک ، یمن  تیاـعر  ار  یبهذـم  رهاوظ  اـهنت  هن  یهاـشنهاش ،

اب ًایناث ، دنتشادن ؛ یسایس  درکیور  هنوگ  چیه  هک  یتاسلج  رد  یتح  دوب ، میژر  اب  تفلاخم  زاربا  يارب  یهاگیاپ  ینید ، سلاجم  دوجو 
دوجو ینید  ناگبخن  اهداهن و  زا  هداـمآ  يا  هکبـش  نآ ، ندـمآرد  تکرح  هب  يارب  یتح  بـالقنا و  ياـه  خرچ  ندـمآرد  تکرح  هب 

ناگرزب رگید  تضهن و  يربهر  ياهراون  اه و  هیمالعا  عیزوت  .دـش  هدافتـسا  مدرم  ندروآرد  ناـجیه  هب  کـیرحت و  يارب  هک  تشاد 
.دش نکمم  یبهذم  نامتفگ  تاطابترا و  نیمه  هکبش و  نیمه  قیرط  زا  ینید ،

هار نیرتراومه  نیرتهب و  رگید ، يوس  زا  تشادـن و  میژردـض  ینلع  تیلاعف  وس ، کی  زا  هک  دوب  ناـنچ  نآ  هعومجم ، نیا  ییآراـک 
مدرم و جیسب  يارب 
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: ناویلوس هتفگ  هب  .دوب  هدمآ  ناریا  رد  اکیرمآ  ریفس  مالک  رد  هلئسم  نیا  .تشاد  رایتخا  رد  ار  هعماج  تیاده 

تالیکشت ام  هک  تخاس  راکشآ  مه  ار  تیعقاو  نیا  دش ، ام  یتفگش  ریحت و  بجوم  هک  لاح  نیع  رد  ییامیپهار  نیا  نامزاس  مظن و 
رادروـخرب ناـیرازاب  نویناـحور و  هژیو  هب  فلاـخم ، ياـه  هورگ  ناـیم  رد  یتاـعالطا  عباـنم  زا  میا و  هتفرگ  مـک  تـسد  ار  نیفلاـخم 

(1) .میتسین

نانآ تاریثأت  نازیم  هنماد و  اب  ییانـشآ  نآ و  رد  صخاش  ناگبخن  یعامتجا و  ياـه  هصرع  یخرب  یفرعم  هب  شخب ، نیا  لـیمکت  رد 
.دوش یم  هتخادرپ  نآ  ياه  هنیمز  یمالسا و  بالقنا  يریگ  لکش  هعماجرب و 

ناوت یم  یتخـس  هب  هدـش ، لوحتم  هدز و  بالقنا  هعماج  کی  رد  تسا و  رادروخرب  یعامتجا  فلتخم  ياه  هصرع  زا  يا  هعماـج  ره 
ندرک ایهم  يزاس و  هنیمز  يارب  ییاهنت  هب  هدش ، نوگرگد  عامتجا  نیا  زا  دُعب  ره  هکنیا  امک  .درک  ییاسانش  ار  اه  هصرع  نیا  یمامت 

.دبلط یم  هناگادج  یبایزرا  لوحت ، شروش و  بالقنا ،

.دوش یـسررب  هناگادـج  عوضوم  تشه  رد  دوش و  هجوت  راذـگریثأت  نوگانوگ و  ياه  هصرع  هب  تسا  هدـش  شالت  راتـشون ، نیا  رد 
رد باختنا و  هک  دنتـسه  ییاه  عوضوم  ینید ، هناسر  يرازاب و  یقـالخا ، یماـظن ، یـسایس ، یبهذـم ، یگنهرف ، يرکف ، ياـه  هصرع 

.تسا هدش  هتخادرپ  ناونع  نیا  یلک  راثآ  هب  هصرع ، نآ  رد  صخاش  هرهچ  یفرعم  زا  لبق  عوضوم و  ره  يادتبا 

ص 113. ناریا ، رد  تیرومأم  - 1
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هک یناگبخن  ناگدبز و  هکنیا  لوا  تسا : ور  هبور  یساسا  لکشم  ود  اب  هصرع ، ره  ناگتسجرب  یفرعم  شنیزگ و  یعیبط ، تروص  هب 
یـشزرادض میژر  ینوگژاو  رد  مدرم  يامنهار  ینید ، هفیظو  کـی  ساـسارب  دـنا و  هدرک  تیلاـعف  عاـمتجا  فلتخم  ياـه  هنحـص  رد 

ياـه هرهچ  هکنیا ، مود  تسین ؛ صخـشم  يدادـعت  رد  نداد  رارق  شرامـش و  لـباق  دـنا ، هدـش  یمالـسا  تموکح  رارقتـسا  يولهپ و 
ياه تیـصخش  .دـنا  هدـش  یفرعم  نوگانوگ  ياه  بلاـق  رد  درکیور ، هبنجره و  اـب  یمالـسا ، بـالقنا  رد  رثؤم  روهـشم و  هتـسجرب ،

وگزردنا یناهفصا ، یفرشا  یقودص ، يدروجال ، يزاریش ، دایص  وجمان ، ییاجر ، یسودق ، حتفم ، رنهاب ، یتشهب ، نوچ  يا ، هتـسجرب 
.تسا نشور  ناگمه  رب  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکش  رد  نانآ  رثؤم  دوجو  هک  دنتسه  یناگبخن  زا  ...و ،

تسا هدش  هتخادرپ  ییاه  تیصخش  یفرعم  هب  رـصاعم ، ناریا  دنمـشزرا  یـشزرا و  ناگبخن  یمامت  هب  مارتحا  نمـض  راتـشون ، نیا  رد 
دنراد ناعذا  رـصاعم  گنهرف  خیرات و  نایانـشآ  نانآ ، راذگریثأت  شقن  هب  ود ، دنا ؛ هتفرگ  رارق  ملق  لها  هجوت  دروم  رتمک  کی ، هک :
ناسنا هک  تسا  يا  هناصلاخ  ياه  شالت  ندراذـگ  شیامن  هب  دـشاب ، ریهاشم  ِيرارکت  یفرعم  هکنآ  زا  شیب  یلم  هناـسر  شقن  هس ، و 

، دیدج لسن  يارب  قفوم  ییاهوگلا  ناونع  هب  ار  نانآ  دناوت  یم  تامادقا ، نآ  جیاتن  دنا و  هداد  ماجنا  یهاش  متس  هرود  رد  قفوم  ياه 
.دنک حرطم 

« تاریثأت یسررب   » ناونع اب  سپس  دوش و  یم  هتخادرپ  ناگبخن  یناگدنز  زا  رصتخم  حرـش  هب  ینید ، ناگبخن  شخب  رد  ساسا ، نیارب 
.دوش یم  هجوت  بالقنا  تامدقم  يریگ  لکش  رد  نانآ  رثؤم  شقن  هب 
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ینید هناسر  ناگبخن  کی _ 

هراشا

ینید هناسر  ناگبخن  کی _ 

نامز نآ  .درب  بقع  شیوخ  ماوقا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یمومع  توعد  نیلوا  ات  دیاب  مالـسا ، رد  ار  ینید  هناسر  خیرات 
یتسرپادخ هب  توعد  دیحوت و  هلوقم  نایب  هب  شناگتسب  يرفن  لهچ  عمج  رد  ربمایپ   (1)« َنِیبَْرقألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو   » هیآ لوزن  اب  هک 

نمؤم نیلوا  زین  رخآ  ات  داد و  وا  هب  يرای  تسد  مالسا ، هب  هدنروآ  نامیا  نیلوا  شا ، یمومع  ینارنخس  نیلوا  نامه  زا  (2) و  تخادرپ
(3) .دوب شتاراختفا  زا  يربنماپ ،

هارمه هب  ناوارف  یتاقیفوت  نایعیش ، نایم  رد  هژیو  هب  دش و  هنیداهن  قفوم  يوگلا  کی  ناونع  هب  يرادید  ياه  هناسر  رد  تیعضو ، نیا 
نییبت هب  ناگرزب  نیا  .دید  ناوت  یم  یـضترمدیس  و  یـسربط ، خیـش  قودص ، خیـش  یلاما  ياه  باتک  رد  ار  نآ  ياه  هنومن  هک  دروآ 
هارمه هب  اه  باتک  نآ  زورما  .دنتشون  یم  ار  نآ  ناشـسرد  رـضحم  ناریگ  هرهب  دنتخادرپ و  یم  یبهذم  یمالـسا و  فراعم  ماکحا و 

.تسا تقیقح  ناگدنیوج  رایتخا  رد  رگید ، هدش  هتشون  ياهراتفگ 

نامکاح تقو و  ياه  تموکح  هک  دوب  اجنآ  ات  نید ، ناینب  ظـفح  رد  نیـشنربنم  ناـگبخن  ریثأـت  هباـطخ و  ربنم و  شقن  تسناد  دـیاب 
هنومن نونکات ، مالـسا  ردـص  زا  هک  دـنریگ  شیوخ  فادـها  هیجوت  تهج  رد  دوخ و  رایتخا  رد  ار  هناسر  نیا  دندیـشوک  اهراب  رباج ،
یبهذم فراعم  هب  یبای  تسد  زا  مدرم  ياه  هدوت  ات  دننک ، لیطعت  ار  نآ  دندرک  شالت  ای  دـنا  هدوب  نینچ  یـضاق  حیرـش  نوچ  ییاه 

.دندوبن هارمه  لماک  تیقفوم  اب  هاگ  چیه  هتبلا  هک  دننام  مورحم 

.214 ارعش : کن : - 1
ص 372. ج 15 ، ، 1374 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  - 2

هبطخ 37. هغالبلا ، جهن  - 3
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رد یمالـسا  بالقنا  هلوقم  اب  هک  ینید ، هناسر  هصرع  رد  قفوم  ناگبخن  زا  رفن  کی  تیلاـعف  تیـصخش و  یفرعم  هب  تمـسق ، نیا  رد 
.دوش یم  هراشا  تسا ، هدوب  طابترا 

؛ یفسلف یقتدمحم 

هراشا

؛ یفسلف یقتدمحم 

اه لصف  ریز 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

ییادتبا و تامدقم  یط  زا  سپ  دش و  دـلوتم  نارهت  رد  یـسمش  لاس 1286  هب  یفسلف ، یقتدمحم  خیش  نیملسملاو  مالـسالا  تجح 
یم ور  هبور  نیـسحت  اب  یگلاس  هدزناپ  رد  وا  ربنم  نیلوا  .تفر  ربنم  ردام ، تساوخرد  هب  لیـصحت ، همادا  اب  ناـمز  مه  يوزوح ، مولع 

ار ناعمتسم  یلم ، ياروش  سلجم  سیئر  تساوخرد  هب  نیملکتملا » حصفا  یقتدمحم  خیشآ   » ناونع هب  نآ ، زا  دعب  لاس  دنچ  دوش و 
(1) .درک ضیفتسم  تبیصم  رکذ  هب 

، مدرم یعاـمتجا  یـسایس و  ياـه  تیلاـعف  اـب  هارمه  هعیـش و  تیعجرم  اـب  ماـگمه  دوـش و  یم  رقتـسم  ربـنم  دنـسم  رب  ناـمز  نیمه  زا 
.دریگ یم  هدهع  رب  ناوارف  ياهربنم  قیرط  زا  ار  نانآ  تیاده  تلم و  يزاس  هاگآ  تیلوئسم 

يرگنـشور و رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داشرا ، غیلبت و  سدـقم  تلاـسر  ربنم ، دجـسم و  رگنـس  رد  لاـس  داـتفه  هب  کـیدزن  وا 
.تشاد شود  رب  ار  یهابت  متس و  دض  يرگاشفا 

وا ندش  ربنملا  عونمم  هب  ملاع ، ملع و  تحاس  هب  تناها  لباقم  رد  یگداتـسیا  هعیـش و  تیعجرم  خـماش  ماقم  زا  يو  عافد  يریگ  جوا 
تمینغ اب  وا  دیماجنا و 

ص 453. ، 1376 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، یفسلف ، مالسالا  تجح  تازرابم  تارطاخ و  یفسلف ، یقتدمحم  - 1
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وا مالک  هنـشت  هک  هعماج ، فلتخم  ياه  هورگ  يارب  ییاـه  باـتک  فیلأـت  هباـطخ و  ظـعو و  يارب  رداـک  تیبرت  هب  تصرف ، ندرمش 
.تخادرپ دندوب ،

لقع رظن  زا  ناوج  تیبرت ، تثارو و  رظن  زا  كدوک  قالخالا ، مراکم  ياعد  ریسفت  حرش و  یسرکلا ، تیآ  ریـسفت  نوچ  ییاه  باتک 
.تسا هرود  نیا  جیاتن  زا  مسج ، حور و  رظن  زا  داعم  تالیامت و  راکفا و  رظن  زا  نالاسگرزب  تاساسحا ، و 

، يولهپ میژر  نارود  نانوچ  دوخ ، تکرباب  رمع  رخآ  ات  تفرگرارق و  ربنم  زارف  رب  نخس  داتسا  رگید  راب  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  اب 
ترضح مرح  رد  درک و  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  رذآ 1377  رد  یگلاس ، رد 93  ماجنارـس  درک و  انـشآ  ینید  فراعم  اب  ار  مدرم 

.دیمرآ (ع ) ینسح میظعلادبع 

تاریثأت یسررب  مود _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

نابیطخ نایناحور ، ناملاع ، حطس  رد  لوا ، دوش : یسررب  هجوت و  بسانم ، ییوگلا  ناونع  هب  دناوت ، یم  حطس  ود  رد  یفـسلف  موحرم 
رت قیمع  یحطس  رد  مود ، دننک ؛ هدافتسا  يزومآزاب و  یبایزاب و  ار  نآ  تقد و  يو  راک  ياه  کبس  اه و  شور  رد  هک  نانارنخـس  و 

بسانتم نآ ، شور  اوتحم و  لاقتنا و  ياهرازبا  ظاحل  هب  اه  هناسر  هکارچ  یمالسا ؛ هناسر  نتخاس  تامدقم  هب  ندیسر  يارب  شالت  و 
.دوش یم  فیرعت  عماوج  اب 

نایب اـب  .دـنک  رود  قلاـخ  تیـصعم  زا  بیغرت و  ادـخ  تعاـط  هب  ار  مدرم  نخـس ، رنه  زا  يریگ  هرهب  اـب  هدرک و  هظعوم  دـیاب  بیطخ 
یم یمالـسا  تما  فارطا  رد  هچنآ  دـب  بوـخ و  ياهدـمایپ  زا  ار  ناـنآ  هدرک و  هاـگآ  ار  ینید  هعماـج  ناـش ، ینید  نـید و  حـلاصم 

نیشتآ و ياه  هباطخ  ظعو و  اتسار  نیا  رد  .دنک  ربخاب  درذگ ،
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 _ تیب لها  رابرهگ  تالمج  نآرق و  نتم  زا  وا  مالک  هکارچ  دیماجنا ؛ یم  مدرم  ندـش  هاگآ  هب   (1)« مالسا يایوگ  نابز   » زاس ناسنا 
.دوب مالسا  غارچ  نتشاد  هگن  نشور  شفده  دوب و  هتساخرب  مالسلا _  مهیلع 

هنوگچ و دنزیخ و  اپ  هب  تروص  هچ  هب  ارچ و  هک  دننادن  دنمهفن و  نآ  مدرم  هک  يا  هعماج  رد  ناگدبز  دایرف  مالک و  ذوفن  نیمه  اما 
.دراد ار  تسد  کی  ندوب  ادص  یب  مکح  دنشکب ، فص  دوخ  ناربهر  رس  تشپ  عقوم  هچ 

نانخس اریگ ، ایوگ و  مالک  تعاجش ، تماهش و  دنک ؛ داجیا  دوخ  رد  ار  يراذگریثأت  يرونخس و  طیارش  مامت  دیـشوک  یفـسلف  سپ 
ار وا  لاس  داتفه  اه ، یگژیو  نیمه  دوب و  هدیشخب  یـصاخ  یگژیو  يو  ینارنخـس  هب  زاون ، شوگ  نیگنهآ و  نینط  رثؤم و  نوزوم و 

.دوب هتشاد  هگن  رونخس  یمان و  بیطخ  ناونع  هب  ربنم ، زارف  رب 

ربنم همامع  ابع و  نودب  هاگ  چـیه  ناشیا  تیناحور ، سابل  فذـح  یناخاضر و  هرود  رد  هکنآ  لوا  ترابع : یفـسلف  مهم  یگژیو  ود 
.دوب راذگریثأت  زاس و  تشونرس  تیعمجرپ ، ناشیا ، ياهربنم  رتشیب  شنایب ، مالک و  عون  لیلد  هب  هکنآ  مود  (2) و  .تفرن

: دوش یم  هراشا  ارذگ  تروص  هب  تشاد  هعماج  مدرم و  نایم  رد  فرگش  يریثأت  هک  وا  ياهربنم  زا  ییاه  هنومن  هب  اجنیا  رد 

ات هک  دنتسه  ایند  رد  يدارفا   » هک هتکن  نیا  نایب  یناهفصا و  هللا  تیآ  موحرم  زا  لیلجت  هدوت و  بزح  دض  ییامیپهار  رد  ینارنخس  . 1
ناشدوجو دنا ، هدنز 

ص 84. ج 1 ، ماما ، هفیحص  - 1
.1386 دنفسا ،  8 ناریا ، همانزور  - 2
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رثا گرم  زا  دعب  هک  يدارفا  زا  یکی  ...تساجرباپ  اهنآ  يونعم  رثا  مه  گرم  زا  دعب  هک  دنراد  یـشزرا  یهلا  نادرم  اما  ...تسا ، عفان 
(1) «. تسا یناهفصا  نسحلاوبادیس  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  تسا ، هتفریذپ  نایاپ  مالسا  عفن  هب  هدنام و  یقاب  شدوجو 

یتسینومک و يوروش  لاگنچ  زا  نآ  تاجن  ناجیابرذآ و  عوضوم  هرابرد  يرکـشل  يروشک و  تاقبط  عمج  رد  ینارنخـس  نینچمه ،
يارب زین  هاش  اضردمحم  تفرگ و  ماجنا  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  تقفاوم  اب  هک  ییاهب  هدـننک  هارمگ  هقرف  دـض  رب  ینارنخـس  زین 

.دنک یتفلاخم  تسناوتن  ویدار  زا  نآ  میقتسم  شخپ 

نیسح ترضح  بتکم  هجیتن   » ار نآ  یفسلف  ياقآ  هتبلا  تفرگ و  رارق  هاش  نیسحت  دروم  هک  دوب  بیجع  نانچ  نآ  لوا  ینارنخـس  ود 
(2) .تسناد (ع ») یلع نب 

هریظح  » هب فورعم  تیئاهب ، داسف  هنال  ندش  هتسب  هب  یفـسلف ، موحرم  مالک  ریثأت  زا  یـشان  مدرم  ناجیه  زین  موس  ینارنخـس  دروم  رد 
(3) .دیماجنا سدقلا »

یتیالو یتلایا و  ياه  نمجنا  تاباختنا  هناهب  هب  ییادز  مالـسا  ماگ  نیلوا  رد  يولهپ  میژر  .یمالـسا  تضهن  زاغآ  ياـه  ینارنخـس  . 2
هب درک ، لیدبت  ینامـسآ » باتک   » هب ار  دیجم » نآرق   » هب دنگوس  تشادرب و  ار  هدنوش  باختنا  هدننک و  باختنا  هرابرد  مالـسا »  » دـیق

غارچ کی  شخبدـیما و  رون  کی  اهنت  : » درک مـالعا  كرا  دجـسم  ینارنخـس  رد   (4)، دوب تلم  نآرق و  ناـبز  هک  وا  تبـسانم  نیمه 
میمـصت ناگیامورف  نیا  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح  غارچ  نآ  تسا و  نشور  تکلمم  نیا  رد  یگدازآ 

مه ار  دیما  رون  هناگی  نیا  دنتفرگ ،

ص 109. یفسلف ، مالسالا  تجح  تازرابم  تارطاخ و  - 1

ص 120. یفسلف ، مالسالا  تجح  تازرابم  تارطاخ و  - 2

ص 164. یفسلف ، مالسالا  تجح  تازرابم  تارطاخ و  - 3
ص 84. ج 1 ، ماما ، هفیحص  - 4

یمالسا بالقنا  www.Ghaemiyeh.comناگبخن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 242زکرم  هحفص 146 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_136_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_136_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_136_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_136_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:137

شـش لوصا  باـب  رد  مودـنارفر ، مـالعا  زا  سپ  هک  مود  ربنم  رد  .درک  وغل  ار  دوخ  هبوصم  تلود  دـعب ، یکدـنا   (1)« .دننک شوماخ 
هک دنروآرب  دایرف  ات  تساوخ  مدرم  زا  و  .دـنهد » ماجنا  یمالـساریغ  لمع  کی  دـنهاوخ  یم   » هک درک  مالعا  تحارـص  هب  دوب ، هناگ 

(2) .ناقفخ رب  گرم  تسا ، ناقفخ  روشک  ناریا 

دـش و حاـضیتسا  تلود  ربنم » راودا  رد  راـب  نیلوا  يارب   » نآ رد  هک  ياروشاع 1342  بش  ینارنخـس  .تفای  همادا  رثؤم  ياـهربنم  نیا 
.دیماجنا وا  راذگریثأت  ياه  ینارنخس  زا  مدرم  تیمورحم  هب  ماجنارس  رگید  ياه  هباطخ 

یقطن بسانم  گنهآ  زا : دنترابع  دوب ، درف  هبرـصحنم  هناسر  هصرع  رد  هک  یفـسلف  موحرم  ياه  ییاناوت  اه و  یگژیو  بیترت ، نیدب 
اضعا و یگنهامه  قطن ؛ هویش  اب  مالک  ياوتحم  یگنهامه  هسلج ؛ بناوج  هیلک  هب  هجوت  هباطخ ؛ سلجم  هب  هطاحا  تالمج ؛ يادا  رد 

(3) .هفقو نودب  مالک  نوزوم و  يادص  بلاطم ؛ ياوتحم  اب  ندب  حراوج 

.درک یم  هضرع  نابطاخم  هب  يریظن  یب  ياه  بلاق  رد  ار  یمالـسا  قیمع  ثحابم  نیرتاسر  نیرتابیز و  یفـسلف  موحرم  نیا ، رب  نوزفا 
.دوش رادروخرب  هژیو  يذوفن  زا  شنخس  ات  دوب  هدش  ببس  يوق ، ياوتحم  حرط  باختنا و  رد  يو  رنه  رگید ، نخس  هب 

: درمشرب هنوگ  نیا  ناوت  یم  ار  ناشیا  ياه  ینارنخس  رد  ییاوتحم  داعبا 

؛ ییوگ قارغا  زا  زیهرپ  کی _ 

؛ ناگدنونش مهف  روخ  رد  نتفگ  نخس  ود _ 

ص 241. یفسلف ، مالسالا  تجح  تازرابم  تارطاخ و  - 1

ص 247. یفسلف ، مالسالا  تجح  تازرابم  تارطاخ و  - 2
.1386 دنفسا ،  8 تلاسر ، همانزور  - 3
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؛ عوضوم بلطم و  هب  لماک  هطاحا  هس _ 

؛ تاهبش هب  لدتسم  نشور و  ییوگ  خساپ  راهچ _ 

؛ هعماج يالتبا  دروم  لئاسم  حرط  جنپ _ 

؛ نخس ياوتحم  رد  صخشم  یفده  ندرک  لابند  شش _ 

.نتفگ لاح  ياضتقم  هب  نخس  تفه _ 

باب زا  یـشهوژپ ، یملع و  یـسررب  هتـسیاش  هک  دراد  یـصاخ  هاـگیاج  تهج  نیا  زا  یفـسلف ، نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  درکلمع 
، ربانم تیدودـحم  يولهپ و  هرود  ناقفخ  هب  هجوت  اب  تیـصخش  کی  هنوگچ  هکنیا  .تسا  هناسر  گنهرف و  تاطابترا و  ملع  ثحابم 

.دوش هجوت  نادب  نردم  هناسر  ره  زا  رتشیب  هک  دشاب  يراذگریثأت  مالک و  ذوفن  نانچ  ياراد  دناوت  یم  ینارنخس ، املع و 

.دنیشن یم  قاتشم  ياه  لد  رب  نانچمه  دزیخ ، یمرب  صلاخ  ناور  ناج و  زا  نوچ  ناگرزب  ربانم  کش ، نودب 

یبهذم ناگبخن  ود _ 

هراشا

یبهذم ناگبخن  ود _ 

رد .تسا  هدش  نّیعم  نایداه  تیاده  اب  هک  تسا  يریسم  مالسا ، رد  يداقتعا و  لئاسم  مهف  رد  صاخ  تسا  یشور  هقیرط و  بهذم ،
یـصقن بـیع و  ره  زا  هزنم  تراـهط و  یکاـپ و  رهظم  هـک  مالـسلا _  مـهیلع  تـیب _  لـها  زا  يوریپ  اـب  نایعیـش  مالـسا ، نیبـم  نـید 

.دنتسه نانآ  يریگ  تهج  اب  ینید  عیارش  مالسا و  ماکحا  يارجا  هب  دیقم   (1)، دنتسه

افیا روشک  نیا  یخیرات  ياه  هرود  رد  هدننک  نییعت  یشقن  ناریا ، رد  مالسا  روضح  هک  دوش  حرطم  هلئـسم  نیا  تسا  یعیبط  نیاربانب ،
گنهرف هدرک و 

.33 بازحا : - 1
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رد نایناریا  مالـسا ، يداقتعا  ینابم  میکحت  شرتسگ و  اب  نامز و  تشذـگ  زا  سپ  .تسا  هتفرگارف  ار  رواـنهپ  ناریا  رـسارس  یمالـسا 
يوس هب  دندوب ، هتفرگ  لکـش  یمالـسا  هعماج  رد  هک  یفلتخم  ياه  هار  نایم  رد  میقتـسم  ریـسم  باختنا  شیوخ و  هار  يوجو  تسج 

.تشاد رارق  نآرق  حیرص  صن  تایاور و  ثیداحا ، رب  نآ ، ياه  هیاپ  ینابم و  هک  یبهذم  .دندروآ  يور  هعیش  بهذم 

زا هک  یخلت  هبرجت  هب  هجوت  اب  نانآ  .دش  یم  عقاو  روج  نامکاح  مجاهت  دروم  هرامه  يدامتم ، نورق  لوط  رد  ینید ، درکیور  نیا  اما 
يارجا ربارب  رد  عنام  نیرت  مکحم  ار  یبهذم  ناگدش  تیبرت  نید و  ناملاع  زا  لکشتم  ههبج  دنتـشاد ، بهذم  ناگبخن  نید و  تردق 
یتایلمع ار  نآ  دـنا  هداد  رارق  رظنّدـم  راکهار  نیرتهب  ناونع  هب  ار  ییادز  بهذـم  يزیتس و  نید  دنتـسناد و  یم  شیوخ  ياه  فدـه 

.دندرک

هک درک  یم  یلمع  ار  يا  هدش  هتکید  سورد  هتسنادن ، ای  هتسناد  يولهپ ، میژر  یمالسا ، بالقنا  ینایاپ  ياه  لاس  رد  هنیمز و  نیا  رد 
، نایناحور يارب  تیدودـحم  داجیا  ینید ، سلاجم  مسارم و  يرازگرب  اب  تفلاخم  نوچ  یلاـمعا  .تشاد  یپ  رد  یموش  ياهدـمآ  یپ 

.تفرگ ماجنا  ناونع  نیمه  اب  ییادز ، هفارخ  ناونع  هب  یبهذم  رئاعش  اب  هلباقم  سدقم ، ياه  ناکم  هب  هلمح 

ياهرواب زا  نیگمهـس ، لیـس  نیا  ربارب  رد  دندیـشوک ، روخرد  یـشالت  هتـسیاش و  الاو و  یتمه  اب  یبهذـم  ناگبخن  نایم ، نیارد  اـما 
یلاخ نانآ ، تخانش  وترپ  رد  ناگدبز  نآ  شالت  ياشامت  هک  دننک  هنیداهن  يدعب  ياه  لسن  ناج  رد  ار  نآ  تیامح و  مدرم  نیتسار 

.تسین فطل  زا 
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؛ یجابید یقن  یلعدیس 

هراشا

؛ یجابید یقن  یلعدیس 

اه لصف  ریز 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

داهن و یتسه  هب  مدـق  یـسمش  لاس 1284  رد  مالـسالا » ضیف   » هب بقلم  یجابید ، یقن  یلعدیـس  جاـح  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح 
لیمکت ار  دوخ  يوزوح  تالیصحت  فرشا  فجن  هب  رفس  اب  سپس  دهـشم و  نارهت و  هب  هاگ  نآ  .تفرگارف  شردارب  دزن  ار  تامدقم 

مظاکدـمحم خیـش  یقارع ، نیدلاءایـضاقآ  یناهفـصا ، نسحلاوبادیـس  ماظع ، تاـیآ  تارـضح  نوچ  يراوگرزب  عجارم  زا  يو  .درک 
.دش تیاور  داهتجا و  هزاجا  نتفرگ  هب  قفوم  یمق  سابع  خیش  يزاریش و 

رد هک  يو ، شخبرمث  رثؤم و  تیلاعف  هدمع  .دش  رقتسم  نارهت  رد  تشگزاب و  ناریا  هب  یناخاضر  تموکح  رخاوا  رد  مالسالا  ضیف 
نیا يو  .دوب  روشک  رـسارس  رد  ینامیا  ياضف  یبهذـم و  گـنهرف  شرتسگ  جـیورت و  رد  شـالت  دـش ، دـهاوخ  هتخادرپ  نآ  هب  همادا 

، هخسن رازه  اه  هد  رد  هک  داد  ماجنا  رگید  راثآ  هیداجس و  هفیحـص  هغالبلا ، جهن  میرک ، نآرق  ریـسفت  همجرت و  قیرط  زا  ار  شـشوک 
.دش یم  رشتنم  ینید ، مولع  ناگتفیش  نایم  رد  ناریا و  ياج  ياج  رد 

زا ندوب  اعدا  یب  عضاوت و  یتسیز ، هداس  مالـسلا ،_  مهیلع  تراهط _  تمـصع و  نادـناخ  هب  تبـسن  تدارا  اب  هارمه  هقالع  قشع و 
.دوب گرزب  درم  نآ  یقالخا  ياه  تلصخ 

لاـس 1364 رد  دوب ، یمالـسا  بـالقنا  زا  لـبق  ناریا  رد  بهذـم  هصرع  ناراذـگریثأت  زا  یبهذـم و  ناـگبخن  زا  دـیدرت  نودـب  هک  وا 
.تشذگرد یگلاس  داتشه  رد  یسمش 

تاریثأت یسررب  مود _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 
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هب ار  شیوخ  یخیرات  شقن  دوخ ، تلالج  تعادب و  تهج  هب  رتسگ ، نییآ  زاس و  گنهرف  ياه  باتک  هک  تسا  يدربراک  هتکن  نیا 
همه دوجو  اب  هغالبلا ، جهن  زا  مالسالا  ضیف  همجرت  .دننز  یم  دنویپ  هدنیآ  هب  ار  هتشذگ  راوتسا ، یلپ  نانوچ  دننک و  یم  افیا  یتسرد 

.دزاس یم  باریس  (ع ) يولع ضایف  همشچ  زا  ار  ام  راگزور  ناراد  نید  هعماج  نهذ  نآ ، زا  شیپ  یسراپ  ياه  حرش  اه و  همجرت 

دروم شنیرهاط ، دادـجا  هب  وا  یگدادـلد  بتارم  و  مالـسلا _  مهیلع  تراهط _  تمـصع و  نادـناخ  هب  راوگرزب  نآ  تدارا  قشع و 
.دندوب هدرک  كرد  ار  لیلج  دیس  نآ  کین  رضحم  هک  تسا  یناسک  همه  قافتا 

رد یتح  ینید  هعماج  رد  یقیمع  ریثأت  دش و  ریگارف  هنوگ  نیا  ارچ  دروآ ، يور  هغالبلا  جـهن  همجرت  هب  مالـسالا  ضیف  ارچ  هکنیا  اما 
.دوش یم  هتخادرپ  نآ  هب  هک  تسا  یبلطم  داهن ، ياج  رب  یهاشنهاش  میژر  ناقفخ  هرود 

ياه باتک  زا  یتخانـش و  ثیدـح  تاعلاطم  هزوح  هب  طوبرم  یباتک  نانچمه  يرجه ، مهدراهچ  نرق  مود  همین  زاغآ  ات  هغالبلا  جـهن 
هزومآ نارادتـسود  هعماج و  راد  نید  هدوت  يانمت  تسد  تفر و  یم  رامـش  هب  یمالـسا  ياه  شناد  ناگبخن  ناـگنازرف و  یـصصخت 

یـصصخت ورملق  زا  جرا  نارگ  باتک  نیا  هک  تسا  مالـسالا  ضیف  مادـقا  زا  دـعب  رگید ، نخـس  هب  .دوب  هاتوک  نآ  زا  (ع ) يولع ياه 
یم رارق  یبهذم  نادقتعم  ناگتفیـش و  هژیو  هب  ناناوخ  باتک  مومع  سرتسد  رد  دـیآ و  یم  نوریب  ناگتخیهرف  ناملاع و  هناخ  باتک 

.دریگ

رد یتح  ییوجشناد و  يرکف و  نشور  یمدرم و  ياه  طیحم  رد  مالسالا ، ضیف  راذگریثأت  لمع  زا  شیپ  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  یخرب 
یگبلط و طیحم 
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(1) .مینک ناربج  هغالبلا  جهن  هب  لمع  اب  ار  تبهوم  نیا  دیاب  زورما  .دوبن  یناشن  هغالبلا  جهن  زا  هیملع ، هزوح 

يا هعومجم  یعامتجا و  يدرف و  ياهدرد  يارب  تسا  یمهرم  افـش و  يارب  تسا  ینوجعم  : » ینیمخ ماما  ریبعت  هب  هک  یباـتک  مه  نآ 
(2) «. یناسنا گرزب  هعماج  کی  ناسنا و  کی  هزادنا  هب  يداعبا  ياراد  تسا 

اه همان  اه ، هبطخ  هعلاطم  جیورت  ینارون و  باتک  نیا  جاور  هک  دنک  راکنا  ار  نآ  دناوت  یمن  یفصنم  ناسنا  چیه  تسا و  نیا  تقیقح 
.تسا مالسالا  ضیف  نآ ، گرزب  هدننک  همجرت  حرش و  هنادرمیاپ  يروبـص  شالت و  نویدم  مدرم ، هماع  نایم  رد  نآ  ياه  تمکح  و 

صخـشم دروآ و  مدرم  نایم  هب  ار   (3)« يرفعج فیرـش  بهذـم  مالـسا و  سدـقم  نید  هناشن  رثا و  نیرتهب   » ات دوب  نآ  رب  يو  شالت 
یم ادـیوه  رتـشیب  ع _ )  _ ) یلع ماـما  يراوـگرزب  لـضف و  دـنک ، تفرــشیپ  رــشب  دارفا  ناـیم  رد  شناد  مـلع و  دـنچ  ره   » هـک دوـش 

(4) «. ددرگ

نیداینب تیمها  شقن و  .تسا  ینونک  هدس  رد  هغالبلا  جـهن  هب  کسمت  جـیورت و  بتکم  راذـگ  ناینب  مالـسالا ، ضیف  یقن  یلعدـیس 
یمومع حطـس  رد  ع )  ) یلع ياه  هشیدـنا  هب  هجوت  گنهرف  ندرتسگ  دوخ و  رـصاعم  لسن  هب  باـتک  نیا  ندناسانـشزاب  رد  يو  راـک 

.تسا یندشان  شومارف  یعیش ، هعماج 

.2/2/1380 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
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هناـیارگ نطاـب  درکیور  رگزاـغآ  ینونک و  رـصع  رد  هرـس ) سدـق  ) یـضردیس هغـالبلا  جـهن  رگاـیحا  ار  وا  یخرب  رگا  تسین  فازگ 
(1) .دنا هدروآ  رامش  هب  ینید  ياه  هشیدنا  رد  ون  یشیور  شزیخ و  هرود  رد  مه  نآ  باتک ، نیا  هب  رصاعم  نایناریا 

نارگ باتک  نیا  دنادرگرب و  زور  یسراف  نابز  هب  ار  نآ  تفرگ  میمصت  هغالبلا ، جهن  تیمها  تمظع و  هب  هجوت  اب  يو  هک  يزور  زا 
میظع و یجوم  تسناوت  تفای و  هار  اه  هناخ  رتشیب  هب  تفای و  يرگید  قنور  باتک ، نیا  دناسانـشب ، ناـبز  یـسراف  هعماـج  هب  ار  ردـق 
هک افصاب  دنمشناد و  يدرم  .داهن  مدق  هناصلاخ  هار  نیا  رد  يو  .دروآ  دیدپ  يولع  هیسدق  سافنا  نادنم  هقالع  لد  رد  گرزب  یقشع 

.دش عقاو  بولطم  ناس  نیدب  شردق ، نارگ  رثا  هک  دوب  صالخا  نیمه  رطاخ  هب  تشاد و  یصاخ  صالخا  دوخ  راک  هب  تبسن 

اب هک  تسا  یـسک  رتمک  ملق ، هشیدـنا و  نابحاص  حیرـصت  هب  دوزفا ، دـیاب  مالـسالا  ضیف  موحرم  رثؤم  شقن  يراذـگریثأت و  باب  رد 
دیجم و نآرق  زا  ناشیا  ياویش  همجرت  هس  مهم و  راثآ  اب  دشاب و  هتشاد  راکورس  یهوژپ  هعیـش  یهوژپ و  مالـسا  لئاسم  زا  يا  هلئـسم 

(2) .دشابن انشآ  هیداجس  هفیحص  هغالبلا و  جهن 

یط رد  نآ  نداد  رارق  یعیـش و  سدـقم  نتم  کی  همجرت  رد  مالـسالا  ضیف  راک  دـشاب ، يرظن  ياهداینب  يواکاو  هب  يزاین  هکنآ  یب 
.دیآ یم  باسح  هب  دنمهوکش  راکهاش  کی  دوخ  يدوخ  هب  ینید ، هعماج  نابز  نهذ و  سرتسد  رد  اه  ههد  اه و  لاس 

 . ص 8 ، 1383 یمالسا ، دازآ  هاگشناد  رهش ، ینیمخ  مالسالا ، ضیف  همانراگدای  - 1
ص 211. ، 1383 یمالسا ، دازآ  هاگشناد  رهش ، ینیمخ  مالسالا ، ضیف  همانراگدای  - 2
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هدش هئارا  ینامـسآ  باتک  نیا  زا  يرایـسب  ياه  همجرت  درذگ ، یم  يو  هغالبلا  جهن  همجرت  پاچ  نیتسخن  زا  ههد  نیدنچ  هک  زورما 
دیدرت نودـب  ریـسم ، نیا  رد  اما  تسا ، راک  رد  رت  هدیجنـس  رت و  هتخپ  رت ، هزات  ياه  نادرگزاب  رد  ناوارف  ییاـه  شـشوک  زین  زونه  و 

.تسا يونعم  نایرج  نیا  رگ  عادبا  نشور و  هداج  نیا  نابهار  مالسالا ، ضیف 

نیا  (1)« تسا ینارون  ياهزغم  اه و  ناسنا  نآ  يرتشم  هک  تسا  یعاتم   » هغالبلا جـهن  ینیمخ ، ماما  ریبعت  هب  هک  هتکن  نیا  رب  دـیکأت  اب 
.دوب رصاعم  ناریا  خیرات  یبهذم  نازاس  گنهرف  هرمز  رد  مالسالا  ضیف  موحرم  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هجیتن 

یبهذم هناسر  ناگبخن  هس _ 

هراشا

یبهذم هناسر  ناگبخن  هس _ 

هژیو روط  هب  بهذـم  هناسر و  عوضوم  هب  کنیا  دـمآ ، یبلاطم  راصتخا  هب  نیا  زا  شیپ  ینید ، هناسر  يریگ  لکـش  یگنوگچ  هرابرد 
.میزادرپ یم 

نوزفا هباطخ و  نف  رد  مالسا  میقتسم  ریثأت  .تسا  رادروخرب  ینید  ینابم  اب  مکحتسم  یطابترا  نهک و  يا  هقباس  زا  مالـسا ، رد  هباطخ 
یلص مالـسا  مّرکم  لوسر  زا  سپ  نابیطخ ، ِنیرت  گرزب  دیدرت ، نودب  .دور  یم  رامـش  هب  نید  يرنه  رهاظم  زا  نآ ، هنماد  تیمها  رب 

یگدرتسگ رظن  زا  مه  تغالب و  تحاـصف و  ملع  ظاـحل  زا  مه  بیطخ ، لوا  هک  تسا  (ع ) یلع ناـنمؤمریما ، صخـش  هلآ ، هیلع و  هللا 
نیا ار  مالـسلا _  مهیلع  همئا _  يراتفگ  غیلبت  بادآ  ناوت  یم  هنومن ، ناونع  هب  .دـنور  یم  رامـش  هب  هدـش  ناـیب  ياـه  عوضوم  عاونا 

: تسناد هنوگ 

بهذم بیترت ، نیدب  .خیرات  لیثمت و  زا  هدافتسا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  يوبن  تنـس  نآرق و  هب  دانتـسا  وا ، شیاتـس  ادخ و  مان  اب  زاغآ 
ناینب نآ ، یحالطصا  يانعم  هب 

ص 348. ج 14 ، رون ، هفیحص  - 1
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ناجّورم ار  نایب  نیا  هیاـپ و  نآ  .تسا  هتفرگ  ع ،)  ) موصعم ناـماما  تمه  ملع و  هب  نآ  نییبت  هارمه  هب  ثیدـح  نآرق و  زا  ار  شیوخ 
.دنداد رارق  یبهذم  قیاقح  ناگنشت  رایتخا  رد  ربنم ، هصرع  ناگبخن  یبهذم و 

يا هناسر  شقن  نیرتشیب  هباطخ  ظعو و  دنتـشادن ، تسد  رد  ربنم  نانیـشنرگنس  ار  یعمج  ياه  هناسر  هک  بـالقنا  زا  شیپ  نارود  رد 
لوا تفرگ : رظن  رد  ناوت  یم  ییاراک  عون  ود  یبهذـم ، ناگبخن  درکلمع  هظعوم و  ربنم و  هناـسر  يارب  .درک  یم  اـفیا  ناـنآ  يارب  ار 

.مدرم جیسب  يرگنشور و  مود  یعیش و  یمالسا و  ياه  هیام  نورد  اب  کیژولوئدیا  ثحابم  حرط 

نیا هک  ینامز  ات  تسا و  هدوب  یبهذم  ناگبخن  ناربهر و  ِنآ  زا  يراذـگریثأت ، نیرتشیب  یعیـش ، هژیو  هب  یبهذـم  عماوج  رد  نیاربانب ،
دشر يوس  هب  ار  هعماج  مه  دنناوت  یم  دننک ، هدافتسا  یبهذم  فراعم  ياوتحم  اب  هناسر و  ناونع  هب  ربنم  زا  هعماج ، ناگدبز  زا  هورگ 

بالقنا و هب  ییاتـسیا ، یگدومخ و  زا  ار  هعماج  دـننک و  داـجیا  لوحت  ناـنآ  رد  دـنناوت  یم  مه  دـنوش و  نومنهر  ینید  یگدـنلاب  و 
.دنهد قوس  ینوگرگد 

ریگ مشچ  یتـیقفوم  هب  هصرع  نیا  رد  هک  ناـنآ  زا  یکی  تقیقح  تیونعم و  زا  هدـنکآ  روعـش و  روـش و  رـسارس  یگدـنز  هب  یهاـگن 
.تسا یتنس  هناسر  نیا  ندوب  راذگریثأت  دیؤم  تفای ، تسد 

؛ یفاک دمحا 

هراشا

؛ یفاک دمحا 

اه لصف  ریز 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

هزوح هب  یگلاس  رد 16  .دش  دلوتم  سدقم  دهـشم  رد  یـسمش  لاس 1308  رد  یفاک  دمحا  خیش  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح 
فرشا فجن  هیملع 
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لیاوا زا  يو  .تفرگ  هرهب  یندم  هللا  تیآ  بارحم  دیهـش  یئوخ و  یمظعلا  هللا  تیآ  رـضحم  زا  شتالیـصحت ، لیمکت  زا  دعب  تفر و 
، هزات ياه  شور  اب  لئاسم  حرط  نایب و  هویش  تلع  هب  .تخادرپ  غیلبت  هب  روشک  فلتخم  طاقن  هب  رفس  اب  تشگزاب و  ناریا  هب  ههد 40 

سپس يو  .دش  زاغآ  هتکن  نیمه  زا  ربانم ، رد  یفاک  موحرم  يراذگریثأت  تسخن  ياه  ماگ  تقیقح ، رد  .تفرگ  رارق  لابقتـسا  دروم 
.دروآ يور  یملع  یسایس و  یعامتجا ، هدرتسگ  ياه  تیلاعف  هب  نآ ، يوترپ  رد  تخادرپ و  نارهت  رد  هیدهم  سیسأت  هب 

، طحنم میژر   » ینیمخ ماما  ریبعت  هب  هک  اجنآ  زا  یبهذم  دایعا  نابعش و  مایا  ندیـسر  ارف  اب  نامز  مه  یمالـسا و  تضهن  يریگ  جوا  اب 
هب ور  هک  يولهپ ، میژر  تایانج  هب  ضارتعا  رد  ناریا ، یبالقنا  تلم  اب  هارمه  یفاـک  موحرم  دوب ،  (1)« هتشاذگن يدیع  نیملسم  يارب 

رفس و نیا  رد  یفاک  دمحا  خیـش  .دش  سدقم  دهـشم  مزاع  درک و  يراددوخ  نابعـش  همین  ياه  نشج  يرازگرب  زا  تفر ، یم  ینوزف 
رازگرب اه  ناتسرهش  ياملع  راوگرزب و  عجارم  فرط  زا  يو  يارب  هک  یمسارم  دیسر و  تداهش  هب  یگتخاس  هحناس  کی  نایرج  رد 

.دیآ یم  باسح  هب  یمالسا  بالقنا  ياه  هقرج  زا  دوخ  هبون  هب  دش 

تاریثأت یسررب  مود _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

رتمک هک  یناـمز  رد  يو  .دوب  هدـش  زیربـل  بوبحم  تبحم  منبـش  زا  شدوجو  ماـمت  دوب و  قح  راونا  لوزن  لـحم  وا  هنیـس  تشد  نهپ 
.دورس قایتشا  قارف و  هحون  داد و  رس  یقشاع  همغن  دیبلط ، یم  ار  یعقاو  قوشعم  دیشیدنا و  یم  قشع  هب  یسک 

ص 426. ج 3 ، رون ، هفیحص  - 1
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.يویند يدام و  ياه  هبذاج  جاور  ینیدریغ و  ياه  شزرا  تیمکاح  جوا  رد  ناناوج ، هار  ارف  رد  دوب  نازورف  یلعشم  شنانخس 

رد (1) و  دناوخ ار  هبدـن  ياعد  يولع  مرح  رد  درک و  تئارق  ار  لیمک  ياعد  يوضر  مرح  رد  یگلاس  تشه  زا  هتخاـبلد ، قشاـع  نیا 
نایرگ ینیـسح  مرح  ریـسم  رد  هرـسکی  ناگمه  ات  دروآ ، یم  دـجو  هب  شمرگ  يادـص  اب  ار  ملع  لـها  ـالبرک ، اـت  فجن  يور  هداـیپ 
يدـهم هب  شیارگ  یبهذـم و  جوم  داجیا  ریـسم  رد  يو  .دـش  ناـیامن  يو  يراذـگریثأت  زا  رگید  يا  هولج  ناریا ، هب  دورو  اـب  .دنـشاب 

ناقفخ و هرود  رد  هک  ینکاما  .درک  انب  هیدـهم »  » اـهنآ رتشیب  رد  درک و  رفـس  روشک  رـسارس  رد  رهـش  دـص  کـی  زا  شیب  هب  يرواـب 
اب يو  هار  نیا  رد  .دوب  لک  هب  ازجا  لیدـبت  يدـعب ، رثؤم  ماگ  .هعماج  ناراد  نید  ناناوج و  يارب  دوب  ینما  لـحم  دولآداـسف ، ياـضف 

داحتا و داجیا  هب  یبهذـم ، ياه  تئیه  ناـیم  رد  یعیبط ، کـچوک و  دـنچره  تاـفالتخا ، ندرک  فرطرب  اـه و  ناتـسرهش  رد  روضح 
.درک کمک  رت  هوکشاب  رت و  مجسنم  تاسلج  تامسارم و  يرازگرب  یگناگی و 

؟ دوب اجک  زا  هدرتسگ  رثا  نیا  أشنم  دوب و  راذگریثأت  تاکرح ، نیا  ارچ  اما 

 . فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  هللا  هیقب  ترضح  سدقم  دوجو  هب  هناصلاخ  تدارا  تیاهن و  یب  صالخا  _ 

.یصخش یتفایرد  هوجو  قیرط  زا  اه  هیدهم  شرتسگ  ایحا و  رد  شالت  _ 

.هماع حطس  رد  یبهذم  فراعم  نایب  یتنس و  بلاق  رد  ربنم  هرادا  _ 

.تسا ربنم  کمن  هضور ، دوب ، دقتعم  هک  اه  هضور  هب  ربانم  متخ  _ 

.دوب اراد  هجو  نیرتهب  هب  هک  هقیلس ، نسح  وکین و  قوذ  زا  يریگ  هرهب  _ 
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هرتـسگ نیا  .دراذـگب  ریثأـت  لـهاج  ملاـع و  درم ، نز و  ناوج ، ریپ و  رد  یفاـک  خیـش  رباـنم  اـت  دوب  هدـش  ببـس  اـه  یگژیو  نیا  همه 
.تفایرد ناوت  یم  شجورع  زا  لاس  یس  تشذگ  زا  دعب  يو  ياهراون  هب  یمومع  هجوت  رد  ار  يراذگرثا 

اجنآ ات  زین  ینید  تسایـس  هصرع  رد  يو  .دشن  دودحم  بهذم  جـیورت  غیلبت و  هصرع  رد  تمدـخ  هب  یفاک ، موحرم  ياه  تیلاعف  اما 
؛ تسا بلطم  نیا  يایوگ  يو ، یگدنز  یسایس  هولج  زا  یتسرهف  يرامش  رب  .تفای  رثؤم  روضح  تسناد ، یم  مزال  تسناوت و  هک 

؛ دوخ ياه  ینارنخس  رد  زور  لئاسم  نایب  _ 

؛ یهاشنهاش میژر  متس  ملظ و  هب  ضارتعا  _ 

؛ سبح نادنز و  يریگتسد ، راب  زا 40  شیب  _ 

؛ مالیا هب  يو  دیعبت  يریگتسد و  راب  ود  _ 

(1) .روصنم رورت  نایرج  رد  یمالسا  هفلتؤم  اب  يراکمه  _ 

.دوب اه  شالت  نیا  یعامتجا  دـعب  داهن ، ياج  رب  هعماج  حطـس  رد  يراگدـنام  قیمع و  ریثأت  هک  یفاک  موحرم  ياـه  تیلاـعف  رگید  زا 
: لیبق زا  يدراوم 

.دهد یم  ماجنا  يرت  هدرتسگ  تروص  هب  دادما  هتیمک  کنیا  هک  يراک  نادنمتسم ، هب  کمک  _ 

.بایان ياهوراد  عیزوت  نارامیب ، ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  ینامرد ، تامدخ  _ 

.هنسحلا ضرق  قودنص  داجیا  _ 

(2) .ینید مولع  هسردم  داجیا  _ 
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.48
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ینید و تموکح  شریذـپ  يارب  مدرم  ندـش  هداـمآ  یبهذـم و  گـنهرف  شرتسگ  رد  یفاـک  موحرم  راذـگریثأت  شقن  بیترت ، نیدـب 
نایاپ انعم و  نیا  دیؤم  دیلقت ، راوگرزب  عجارم  اهرظنراهظا  یخرب  هب  هراشا  .دـندرک  یم  دـییأت  ناملاع  مدرم و  ار  داسف  رهاظم  ندـنار 

: تسا تمسق  نیا  شخب 

«. دینک اعد  نم  يارب  هیدهم  رد  مهاوخ  یم  یفاک ) ياقآ   ) امش زا  نم  : » ینیمخ ماما 

«. تسا یفاک  نایعیش  يارب  یفاک  : » ینالیم یمظعلا  هللا  تیآ 

(1) «. دشاب هدرک  یتمدخ  نینچ  مالسا  هب  هک  مراد  غارس  ار  یعجرم  رتمک  : » یفجن یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ 

یسایس ناگبخن  راهچ _ 

هراشا

یسایس ناگبخن  راهچ _ 

قالخا حالصا  تسایس ؛ ادخ ، نادرم  شنیب  رد  یهلا و  ياه  هشیدنا  رد  دنا ، هدرک  انعم  يراد  تیعر  هب  ار  تسایـس  تغل ، رد  هچرگا 
« مکح  » .موکحم مکاح و  مکح ، دراد : دوجو  مکحم  هیاپ  هس  مالسا ، یسایس  ماظن  رد  .تسا  میقتـسم  طارـص  هب  اهنآ  داشرا  مدرم و 

.تسین ضراعت  رد  دـنوادخ  قطنم  اب  هک  رگید  نیناوق  زین  هدـمآ و  یحو  تروص  هب  راگدرورپ  بناج  زا  هک  تسا  یهلا  نوناق  نامه 
ار نانآ  مدرم  هک  تسا  یحلاص  درف  ای  هدش  هدـیزگرب  ادـخ  فرط  زا  هک  تسا  نیناوق  يرجم  مایپ و  هدـنناسر  ربهر و  نامه  مکاح » »

یهلا نیمارف  زا  تبغر  لیم و  اب  یمالسا  ماظن  رد  هک  یمدرم  ینعی  موکحم »  » دنا و هدرک  باختنا 
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(1) .دناد یم  بجاو  شیوخ  رب  يا  هضیرف  نانوچ  ار  ناربهر  ینید  ياهروتسد  هدرک ، يوریپ 

، ییاناوت يدنمتردق و  نیع  رد  یتسیاب  نانآ  .تسا  تیارد  تقایل و  نتشاد  یسایس ، ناگبخن  نارادم و  تسایـس  هفیظو  نایم ، نیا  رد 
ترـضح ریبـعت  هب  ندرک ، لـمع  هنوگ  نیا  .دوـش  ناـیامن  نآ  نسُح  ییاـبیز و  اـت  دـننک  ظاـحل  تموـکح  تسایـس و  رد  ار  تلادـع 

(2) .دشخب یم  موادت  ار  یگبخن  یگتسجرب و  (ع ،) یلع

اطخ ریـسم  یفارحنا و  ياـه  هار  رد  ندـش  قرغ  زا  ار  مدرم  هـک  دـننآ  یپ  رد  یمالـسا  عـماوج  رد  یـسایس  ناـگبخن  رگید ، يوـس  زا 
هک تسا  یتداع  زا  مدرم ، ندینادرگرب  نارادم ، تسایس  تسایس  نیرتراوشد  ع ،)  ) یلع نانمؤمریما ، هدومرف  هب  تقیقح  رد  .دنرادزاب 

نید و ریسم  رد  مدرم  ندرک  راوتسا  رب  ینید ، تسایس  هشیدنا و  هصرع  ناگبخن  شالت  زین  رصاعم  هرود  رد   (3) .دنا هتفرگ  وخ  نآ  هب 
هب نتفرگ  وخ  زا  مدرم  ات  دندیـشوک ، نانآ  .دوب  هدـنامن  یقاب  یمان  زج  هب  نید  زا  هک  هدوب  یعماوج  نایم  رد  ینید  ياه  تیعقاو  نییبت 

.دنبای ییاهر  ینیدریغ ، ياه  شزرا  شریذپ  یمالساریغ و  تایفرع 

.تسانعم نیا  دیؤم  تخیمآرد ، مه  اب  ار  تسایس  نید و  هک  نانآ  زا  یکی  یفرعم 

ص 386. ج 6 ، ، 1379 هیارآ ، یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، فیراعم ، فراعم و  یتشد ، ینیسح  یفطصم  دیس  - 1
ج ، 1373 نارهت ، هاگـشناد  نارهت ، يومرا ، ثدحم  حیحـصت : ملکلاررد ، مکحلاررغ و  حرـش  يدمآ ، یمیمت  دمحم  دحاولادبع  - 2

ص 1453. ، 3
ص 681. ج 1 ، ، 1377 نایراصنا ، هسسؤم  مق ، (ع ،) نینمؤملاریما راتفگ  یمالسالا ، خیش  نیسح  - 3
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؛ یناقلاط دومحم  دیس 

هراشا

؛ یناقلاط دومحم  دیس 

اه لصف  ریز 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

تیلاعف داد و  همادا  مق  رد  ار  يوزوح  مولع  تالیـصحت  يو  .دش  دلوتم  يرمق  يرجه  لاس 1329  رد  یناقلاط  دومحمدیس  هللا  تیآ 
.درک زاغآ  نآ  رانک  رد  زین  ار  دوخ  یعامتجا  یسایس و  ياه 

ياه هفلتؤم  تاسلج  رد  روضح  يدازآ ، تضهن  لیکـشت  مالـسا ، نایئادـف  یلم و  تضهن  اب  يراکمه  نآرق ، ریـسفت  هسلج  يرازگرب 
.دـش یط  ناشیا  یناگدـنز  لوط  رد  هک  دوب  یلحارم  دـیعبت ، نادـنز و  یمالـسا و  تضهن  رد  راذـگریثأت  لاـعف و  تکرـش  یمالـسا ،

تیـصخش رگنایب  هک  تسا  يو  زا  هدـنام  ياـجرب  راـثآ  نآ  تسا و  یـسررب  هتـسیاش  زین  رگید  يرظنم  زا  یناـقلاط ، موحرم  یگدـنز 
؛ تسوا یملع 

حاتفلادـبع رثا  ( ) (ع بلاـط یبا  نـبا  یلع  ماـما  باـتک  لوا  دـلج  هـمجرت  تیکلاـم : مالــسا و  دــلج ؛ رد 6  نآرق  زا  يوــترپ  ریــسفت 
 . ...و دوصقملادبع )

داتفه تایح  نایاپ  اب  تشادربرد ، تلم  ندـش  هاگآ  تضهن و  دربشیپ  يارب  یناشخرد  جـیاتن  مادـکره  هک  راثآ  نیا  اه و  تیلاعف  نآ 
.دیسر ماجنا  هب  شا  هلاس 

تاریثأت یسررب  مود _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

یم باسح  هب  ملق  لها  يدنمـشیدنا  رونخـس و  یملاع  هچرگ  يو  .دوب  هزرابم  نادـیم  نادرم  یـسایس و  لاجر  زا  یناـقلاط ، هللا  تیآ 
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يو يوزوح  یناحور و  تیـصخش  یفن  يانعم  هب  تسا و  یناقلاط  موحرم  یناگدنز  زا  درکیور  نیا  رب  دیکأت  دیآ ، یم  یپ  رد  هچنآ 
.تسین

هب هاگ  .دتفا آ ن  یم  نادنز  هب  باجح ، ینید  روتـسد  زا  عافد  رد  راب  نیلوا  يارب  هدش ، تسایـس  هصرع  دراو  هاشاضر  هرود  زا  ناشیا 
.دهد یم  همادا  دوخ  راذگریثأت  تیلاعف  هب  نآرق ، ریسفت  ياه  سالک  اب  دور و  یم  نید  جیورت  غیلبت و  هصرع 

لحم ناونع  هب  دـیعبت ، نادـنز و  هدـش و  رت  گنررپ  یناقلاط  موحرم  یگدـنز  رد  یـسایس  ياه  تیلاـعف  یمالـسا ، تضهن  عورـش  اـب 
درم کی  دننام  دوب و  هتفرگ  شیپ  رد  میژر  اب  هزرابم  رد  حیرـص  یـشور  يو  .دوش  یم  لیمحت  يو  هب  بالقنا ، جوا  نامز  ات  یگدنز 

(1) .داد یم  هیمالعا  درک و  یم  داقتنا  تحارص  اب  نارگید ، اب  هارمه  یسایس ،

یم رامـش  هب  تسایـس  يداو  ناگبخن  زا  دوخ  هک  يو  ناملـسم ، مدرم  نایم  رد  یمالـسا  تضهن  ندـش  يرـسارس  مایق و  شرتسگ  اـب 
بالقنا رد  تسا  هدـش  هتفگ  هک  نانچ  نآ  .داد  شرتسگ  ار  نآ  هنماد  دوزفا و  دوخ  ياه  تیلاعف  رب  تضهن ، يربهر  بایغ  رد  تفر ،

(2) .دوب تیصخش  نیرتروهشم  نیرت و  هتسجرب  وا  بالقنا ، ریبک  ربهر  زا  سپ  ، 1357

.دوـش یبهذـمریغ  یبهذـم و  ياـه  هورگ  طـبار  هک  دروآ  مهارف  یهاـگیاج  یناـقلاط ، هللا  تـیآ  يارب  گربرپ  راـبرپ و  هماـنراک  نآ 
رابتعا اب  یصخش  ار  يو  توافتم ، راکفا  نابحاص  زرابم و  ياه  تیـصخش  فلتخم و  ياه  هورگ  بازحا و  اب  شا  هدرتسگ  تاطابترا 

.دوب هداد  رارق  مومع  رت و  هدش  هتفریذپ 

ص241. ج 1 ، ، 1376 بالقنا ، فراعم  رشن  رتفد  نارهت ، هزرابم ، نارود  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  - 1
ص 85. ، 1382 دازهب ، نارهت ، شورس ، ات  ناگرزاب  زا  شخبناهج ، غورف  - 2
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، تقوم تلود  ریزو  تسخن  مه  تسناد و  یم   (1)« تیناحور هعماج  مارتحا  دروم  زیزع و  دهاجم و  يربهر   » ار يو  حتفم  دیهـش  مه 
مه دروآ و  یم  رامـش  هب   (2)« بالقنا لوئـسم  ریدم  هدـننادرگ و  ناربهر  زا  هکلب  يرکف ، اهنت  هن  یعقاو ، ناربهر  ناریدـم و   » زا ار  وا 
هک تسوا  شخبرمث  راد و  هنماد  ياه  تیلاعف  رگشیامن  يا  هدرتسگ  تروص  هب  نازرابم ، هدیسر  پاچ  هب  تارطاخ  كاواس و  دانـسا 

.دجنگ یمن  رصتخم  نیا  رد 

زا دعب  یتدم  تشاد و  هدهع  رب  ار  ناگربخ  سلجم  لوا  یگدنیامن  هعمج و  تماما  بالقنا ، ياروش  تسایر  يو  بالقنا ، يزوریپ  اب 
.تشذگرد یمالسا  يروهمج  ماظن  نتفای  تیمسر  نیتسخن  ياه  هام  رد  بالقنا و  يزوریپ 

بوسحم بالقنا  يربهر  يارب  زیزع  رایـسب  يردارب  تلم و  يارب  يرازگتمدخ  مالـسا ، يارب  اناوت  ییوزاب  نأشلا ، میظع  يدـهاجم  وا 
(3) .دش یم 

يرکف ناگبخن  جنپ _ 

هراشا

يرکف ناگبخن  جنپ _ 

هک تسا  ییاهزایتما  مامت  عماـج  مالـسا ، هک  تسا  نیا  دـنریذپ ، یم  ار  نآ  رکفت  هشیدـنا و  ناـبحاص  همه  هک  یهیدـب  روما  زا  یکی 
اب قبطنم  لمع  موزل  هب  هجوت  زین  میرکت و  میظعت و  ماقم  رد  زج  لقع ، زا  دـیجم  نآرق  .دـنراد  يرکف  یعامتجا و  ياـه  بتکم  رگید 

یگژیو همه  اب  فیاظو و  یمامت  ربارب  رد  یناسنا  لقع  لماش  میرک ، نآرق  رد  ندیشیدنا  هضیرف  رگید ، نخس  هب  دنک ؛ یمن  دای  لقع 
رد رکفت  ندیشیدنا و  ترورض  نآرق ، رد  ناوارف  تایآ  دوجو  تسا و  نآ  ياه 

.30/1/1358 تاعالطا ، همانزور  - 1
ص 358. ، 1362 نارهت ، ناگرزاب ، یلعلادبع  هدنروآدرگ : بالقنا ، لاس  نیلوا  تالکشم  لئاسم و  ناگرزاب ، يدهم  - 2

صص 486 و 513. ج 9 ، ماما ، هفیحص  - 3
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، دنک یم  نشور  ار  لد   (2)، دهد یم  لقیص  ار  درخ   (1)، دروآ یم  راب  هب  تمکح  هشیدنا ، مالسا ، رظنم  زا  .دنک  یم  تباث  ار  مالـسا 
(3) .دراذگ یم  شیامن  هب  ار  اه  یبوخ  اه و  يدب  هک  تسا  يا  هنیآ  مالک ، کی  رد  دنک و  یم  وکین  ار  راک  ماجرف 

؛ دـننک یم  ساسحا  شیوخ  شود  رب  ار  هعماج  يرکف  یحور و  تیریدـم  ینید ، هعماج  ناـگبخن  ماـقم  رد  ناـیناحور  ناـیم ، نیا  رد 
، هعماج ناریدـم  ناملاع و  نیا  .دـنا  هداهن  نانآ  شود  رب  تبیغ ، رـصع  رد  هژیو  هب  مالـسلا ،) مهیلع  ) موصعم همئا  هک  ینیگنـس  هفیظو 
ار ون  ناهج  لئاسم  دنـسانشب ، ار  اهزرم  دیاب  .دنـشاب  هتـشاد  روضح  شیوخ  هعماج  رـصع و  يداقتعا  يرکف و  ياهزرم  همه  رد  دـیاب 

يرارقرب دـنمدوس و  سلاـجم  عماـجم و  لیکـشت  اـب  دوخ و  ناـیب  ملق و  اـب  دـننک ، نشور  ار  هعماـج  هشیدـنا  رد  روک  طاـقن  دـنمهفب ،
قباطم زین  يا  هشیدنا  رکف و  عون  ره  هکنآ  هژیو  هب  دنشاب ؛ هتشاد  روضح  اه  فارحنا  اب  ییورردور  هصرع  رد  شخب ، هجیتن  تاطابترا 

.دوش یمن  یقلت  لقع 

(4) «. تسا يزغم  کبس  سوه و  تمکح ، ریغ  رد  ندیشیدنا  : » دیامرف یم  (ع ) یلع ترضح 

بـالقنا هلمج  زا  اـه و  شبنج  ییاـپرب  يارب  بساـنم  رتـسب  ندروآ  مهارف  يزاـس و  هنیمز  رد  هـک  تـسین  يدـیدرت  لاـح ، ره  هـب  اـما 
اهراکهار رانک  رد  یمالسا ،

ص 221. ج 1 ، ررد ، ررغ و  حرش  - 1
ص 1158. ج 2 ، (ع ،) نینمؤملاریما راتفگ  - 2

ص 4709. ج 10 ، ، 1379 ثیدحلاراد ، مق ، یخیش ، اضردیمح  همجرت : همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 3

ص 4713. ج 10 ، ، 1379 ثیدحلاراد ، مق ، یخیش ، اضردیمح  همجرت : همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 4

یمالسا بالقنا  www.Ghaemiyeh.comناگبخن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 242زکرم  هحفص 165 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_154_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_154_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_154_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_154_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:155

يزاسرتسب هک  دـندوب  یناگبخن  زین ، هشیدـنا  رکفت و  تحاس  رد  نوگانوگ ، ياه  هصرع  نارادولج  روضح  فلتخم و  ياـهدربهار  و 
، هصرع نیا  رد  يرهطم  داتـسا  تیـصخش  هاتوک  یفرعم  .دـندوب  هداد  رارق  شیوخ  راک  روتـسد  رد  ار  هعماج  يرکف  ياـنبریز  ینید و 

.تسا بلطم  نیا  رب  يدییأت 

؛ يرهطم یضترم 

هراشا

؛ يرهطم یضترم 

اه لصف  ریز 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

هزوح هب  ییادتبا ، تامیلعت  نآرق و  يریگارف  زا  سپ  دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  یـسمش  ناتسمز 1298  رد  يرهطم  یـضترم  هللا  تیآ 
یملع و ياه  هتخودـنا  رب  هزوح ، نیا  رد  دـش و  مق  مزاع  یگلاس  هدـفه  رد  .تخادرپ  تامدـقم  لیمکت  هب  تفای و  هار  دهـشم  هیملع 

هللا تیآ  نوچ  يدـیتاسا  سرد  رـضحم  .دیـشخب  اـقترا  زین  ار  یمالـسا  فلتخم  مولع  رد  دوـخ  تالیـصحت  دوزفا و  شیوـخ  يوـنعم 
.دراذگ ییازسب  ریثأت  يرهطم  تیصخش  نیوکت  رد  ینیمخ ، ماما  يزاریشاقآ و  یلع  ازریم  یئابطابط ، همالع  يدرجورب ، یمظعلا 

دیهـش یلاع  هسردـم   ) رالاسهپـس هسردـم  رد  ار  شیوخ  یملع  تیلاعف  دـمآ و  نارهت  هب  مق ، هزوح  رد  هلاس  هدزناپ  روضح  ناـیاپ  رد 
.درک زاغآ  تایهلا  هدکشناد  و  يرهطم )

اما .دوش  یم  هتخادرپ  نآ  هب  همادا ، رد  هک  دوش  یم  يرتشیب  یعامتجا  يرکف و  تیلاعف  هصرع  دراو  ناشیا  یمالـسا ، تضهن  زاغآ  اـب 
هدـنهد ناشن  ینیمخ ، ماما  تضهن  اب  عجارم  ندرک  گـنهامه  رد  داتـسا  شقن  هک  دوش  یم  هراـشا  هنومن  ناونع  هب  لاـجم ، نیمه  رد 
ار رگید  عجارم  ماخ ، هدیسر و  هار  زا  هزات  نویبالقنا  دننام  هاگ  چیه  اما  دوب ، ماما  قشاع  ناشیا  .دوب  ناشیا  ینیب  فرژ  تمکح و 
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.داد ناشن  شیوخ  زا  رگیدکی  اب  ینید  ناگدبز  یماگمه  یهارمه و  يارب  نادنچود  یشالت  (1) و  درکن ریقحت 

رد تمـس  نیمه  رد  دـش و  بالقنا  ياروش  لیکـشت  لوئـسم  بالقنا ، ربهر  يوس  زا  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  یناـیاپ  ياـهزور  رد 
.دش رورت  ناقرف  هورگ  هلیسو  هب  بالقنا ، يزوریپ  هام  نیموس 

تاریثأت یسررب  مود _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

دیکأت نمض  ات  تسا  نآ  رب  راتشون  نیا  اما  .دش  دهاوخ  هتفگ  زین  نآ  زا  شیب  هدش و  هتفگ  رایسب  نیا  زا  شیپ  يرهطم ، دیهش  هرابرد 
.دشاب هتشاد  يرذگ  هعماج ، رب  دیهش  ملعم  تاریثأت  هب  يو ، زاس  تیصخش  یتیصخش و  ياه  یگژیو  رب 

، یـشیدنا دازآ  راک ، رب  طلـست  يرگن ، هدـنیآ  يرکف ، لالقتـسا  تیعماـج ، تیعطاـق ، روما ، رد  مظن  يرهطم ، دیهـش  ياـه  یگژیو  زا 
رد دنچره  ار ، هعماج  يرکف  نایرج  ات  دـیآ  دوجو  هب  رـصاعم  هرود  رد  یتیـصخش  دـش  بجوم  هک  دوب  یمالـسا  تریغ  یـشوهزیت و 

.دریگ هدهعرب  دودحم ، یثحب  ینامز و 

هب ار  دوخ  یگدنز  رصع  هنیمز  هنامز و  ياهزاین  تائاضتقا و  لئاسم و  ناشیا  نیاربانب ، .دشاب  دیفم  هعماج ، رد  دیشوک  يرهطم  داتـسا 
.دهد خساپ  نآ  هب  ینید  رظنم  زا  یتسیاب  ینید  رکفتم  کی  هک  دراد  دوجو  یلئاسم  هچ  دیمهف  تخانش و  یبوخ 

.دزادرپب اهنآ  هب  رت  لماک  رتهب و  دناوتب  ات  درک ، شرامش  تسرهف و  ار  تائاضتقا  اهزاین و  نیا  يو 

ص 33. ، 1385 یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  نارهت ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگنهرف  یملع و  تامدخ  همان و  یگدنز  - 1
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.تخادرپ یم  تـالاؤس  خـساپ  هب  وا  داد و  یم  لـیوحت  وا  هب  ار  دوخ  ياـه  شـسرپ  بترم  تروص  هب  هعماـج  اـیوگ  رگید ، نخـس  هب 
مه هک  دوب  هدش  داتسا  بیصن  يریظن  یب  قیفوت  همه ، نیا  اب  .ددنـسپن  هعماج  ار  اه  خساپ  نیا  زا  یخرب  تلع  ره  هب  دوب  نکمم  هچرگ 

.داد یم  نآ  هب  بان  ياه  خساپ  مه  تخانش و  یم  ار  زاین 

هب رتشیب  يو  راثآ  رد  هلئسم  نیا  درک و  ادیپ  جاور  نید  یسانش  هعماج  زا  یعون  يرهطم ، موحرم  هلیسو  هب  رصاعم ، ناریا  رد  نیاربانب ،
هتـشابنا زا  وا  هدـش و  عاـجرا  وا  هب  هعماـج  درد  هک  دـنا  هدرک  هیبشت  یکـشزپ  هب  ار  يرهطم  دیهـش  ياـهراک  یخرب ، .دـیآ  یم  مشچ 

(1) .تسا هداد  خساپ  نآ  هب  یمالسا ، فراعم  هزوح  ییاراد 

یم ار  هصیـصخ  نیا  .دشاب  هتـشاد  هعماج  حطـس  رد  يرتشیب  ریثأت  يرهطم ، دیهـش  يرکف  ياه  هدروآرف  ات  دش  ثعاب  اه  یگژیو  نیا 
شزرا و رب  درذـگب  نامز  ره  هکلب  دنیـشن ، یمن  یگنهک  رابغ  زگره  يو  راـثآ  نماد  رب  کـی _  درک : یـسررب  رگید  يرظنم  زا  ناوت 

.دوش یم  هدوزفا  اهنآ  تیمها 

.دراد هنیمز  هشیر و  نیشیپ  لیصا  يرکف  ای  یملع  ياه  تنس  رد  اهدرواتسد ، نیا  ود _ 

.دنسر یم  روهظ  هصرع  هب  یعامتجا ، یگنهرف و  یجنسزاین  قباطم  نامز و  ساسارب  هس _ 

ش 372. (ع ،) نیسحلا تاراثلای  هیرشن  - 1
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.تسا هدشن  یگرمزور  راچد  نامز ، اب  دنویپ  نیع  رد  ینعی  تسا ؛ هدشن  یگدز  نامز  راچد  راهچ _ 

هتـسویپ ههبج  ود  رد  یلک  روط  هب  ناشیا  .دوب  شیوخ  نامز  درف  نیرترثؤم  زین ، يرکف  ههبج  رد  یملق ، راثآ  رب  هوالع  يرهطم ، دیهش 
.نویطاقتلا مود ، ههبج  نادبتسم ، تسخن  ههبج  دندوب ؛ ناشیدنا  جک  اب  هزرابم  رد 

گولوئدـیا و کی  هاگیاج  رد  هکلب  نازاب ، تسایـس  نارادـم و  تسایـس  لکـش  هب  هن  اما  دوب ، زرابم  کی  يرهطم  تسخن ، ههبج  رد 
.دوب يدادبتسا  تموکح  کی  بصاغ و  میژر  کی  يولهپ  تموکح  رظنم  نیا  زا  .رکفتم 

اب دـش و  هزرابم  دراو  نانآ  اب  يرکف  يدربن  یملع و  لادـج  رد  تفرگ و  رارق  رالوکـس  نارکف  نشور  يورردور  يو  مود ، ههبج  رد 
.دیبلط یم  هزرابم  هب  ار  نانآ  تشاد ، هک  یعماج  یملع و  هطاحا  لماک و  تعاجش 

: درمشرب هنوگ  نیا  ار  اه  هشیدنا  رگید  اب  هزرابم  ینید و  رکفت  يایحا  هار  رد  يرهطم  داتسا  يژتارتسا  ناوت  یم  نیاربانب ،

هدش هزوح  نیا  دراو  یگزات  هب  هک  نانآ  هچ  دنتـشاد و  رارق  نید  هطیح  رد  نیا  زا  شیپ  هک  نانآ  هچ  ینید : میهافم  يزاسزاب  کی _ 
.دندوب

خـساپ نآ  هب  هتفرگ ، رارق  ریثأت  تحت  دارفا  مجح  عویـش و  تیمها  نازیم و  هب  هجوت  اب  هک  نید  هب  هدش  دراو  تاهبـش  هب  خـساپ  ود _ 
.دنداد یم 
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يایحا رگید ، فرط  زا  ینید و  میهافم  فارحنا  حالـصا  فرط ، کـی  هک  اـهدرکراک  راعـش و  هزوح  رد  نید  یـسانش  بیـسآ  هس _ 
.تفرگ یمربرد  ار  هدش  شومارف  ینید و  رئاعش  رب  ینتبم  ياه  هویش 

يدـمآراکان شیامن  هجیتن ، رد  تاهابتـشا و  تافارحنا و  هضرع  رد  شالت  اهنآ ، دـقن  دـیدج و  يرکف  ياه  بتکم  هب  هجوت  راهچ _ 
.مالسا يوس  هب  كاپ  ياه  لد  ندرک  هجوتم  یهلاریغ و  ياه  بتکم 

دروخرب و هطساو  هب  دوخ ، ياه  هشیدنا  ندرک  یشزرا  رد  یعس  نآ ، لیلحت  دقن و  یناهج و  هعماج  زور  لئاسم  رد  تیساسح  جنپ _ 
(1) .اهنآ لیلحت  هرمزور و  عیاقو  اب  لباقت 

، دوزفا دیاب  اجنیا  رد  اما  دش ، هراشا  نآ  هب  هک  تسا  ملع  هصرع  تسین ، یندش  ناهنپ  نآ  رد  داتسا  روضح  ریثأت  هک  يا  هنحـص  رگید 
اب دروخرب  ینید و  یملع و  بلاطم  هئارا  مزیرالوکس ، لابق  رد  یـشیدنا  نشور  مالـسا ، یخیرات  شنیب  رگایحا  ناونع  هب  داتـسا  شقن 

دیهش نامز  رد  لاثم ، ناونع  هب  .ینید  ملع  هصرع  رد  داتسا  رثؤم  ياه  تیقالخ  تاراکتبا و  زا  دوب  ییاه  هولج  یطاقتلا ، ياه  هشیدنا 
، دوخ تردق  اب  داتسا  .دوب  مسیسکرام  نایرج  اب  زور  نآ  هعماج  لماعت  زا  یـشان  تالکـشم ، تالاؤس و  زا  يا  هدمع  شخب  يرهطم ،

اه و مالک  هعومجم 

.16/5/84 تلاسر ، همانزور  - 1
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.تفرگ راک  هب  اهزاین  تالاؤس و  نیا  هب  خساپ  رد  ار  اهنآ  دروآ و  تسد  هب  ار  یمالسا  یملع  ياه  هویش 

تـسناوت هک  دوـب  یـسک  وا  عـقاورد  هکلب  دوـبن ، دـیدج  تارظن  يرـس  کـی  هدـنروآدیدپ  يرهطم ، دیهـش  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب 
(1) .دریگ راک  هب  اه  خساپ  رد  ار  یمالسا  یملع  تنس  هعومجم 

جاوما لـباقم  رد  یگداتـسیا  هدرب ، ماـن  ياـهورملق  یماـمت  رد  يرگنـشور  رد  ار  شیوخ  تلاـسر  يرهطم ، دیهـش  هصـالخ ، روط  هب 
ياهزاین تلع  هب  دوخ ، تلاسر  هنماد  اه و  تیلاعف  شرتسگ  یمالـسا و  بان  ندـمت  گنهرف و  زا  يرادـساپ  قرـش ، برغ و  گنهرف 

.تسناد یم  شیوخ  رصع 

اه و قیوشت  .دـندوب  هزرابم  ناکرا  زا  ناـشیا  .دوب  هاـش  میژر  اـب  هزراـبم  هصرع  دـش ، دراو  نآ  رد  يرهطم  دیهـش  هک  يرگید  هنحص 
لمأت و هزرابم ، داعبا  هب  تبـسن  ناشیا  .دوب  داتـسا  رثؤم  ياه  تیلاعف  رگید  زا  نازرابم ، تاـماهبا  ندرب  نیب  زا  يرکف و  ياـه  کـمک 

.دوب ناشیا  زا  رخآ  فرح  تامیمصت ، رد  ًالومعم  تشاد و  يرگن  فرژ 

تموکح هک  ینامز  یتح  ناشیا  هک  دوب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ییاـپرب  رد  يرهطم ، دیهـش  راذـگریثأت  هصرع  نیرخآ  ماجنارـس  و 
یگدـنز تیعقاو  اب  هکلب  تفرگ ، یمن  همـشچرس  ماهوا  زا  هک  یماظن  .درک  قلخ  ار  یتموکح  راتخاس  کی  تشادـن ، دوجو  یمالـسا 

ربهر ریبعت  هب  وا  .تشاد  دنویپ  هعماج ،

ش 372. ع ،_ )  _ ) نیسحلا تاراثلای  هیرشن  - 1
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(1) .دمآ یم  باسح  هب  یمالسا  ماظن  يرکف  يانب  نارامعم  نیرت  گرزب  زا  یکی  قح  هب  بالقنا ،

يرازاب ناگبخن  شش _ 

هراشا

يرازاب ناگبخن  شش _ 

دنویپ .تسا  یمالسا  ندمت  ياهدرواتسد  زا  رهـش ، یلـصا  دجـسم  رانک  رد  دتـس  داد و  لحم  نیرت  گرزب  يانعم  هب  رازاب ، هعومجم 
.تسا یندشانراکنا  ناریا ، خیرات  رد  ینید  ینابم  قیمعت  مالسا و  ورملق  شرتسگ  اب  رازاب  هدرتسگ  لماعت  گنتاگنت و 

بسک رب  دیکأت  .تسا  هدرک  عضو  تراجت  يارب  مالـسا  هک  تسا  هتـسباو  ییاه  هویـش  هب  یعامتجا ، داهن  نیا  تیلاعف  رگید ، يوس  زا 
راکشآ شالت  .تسا  ینید  ياهداهن  اب  یمالسا  رازاب  لباقتم  لماعت  رگنایامن  هیعرش ، هوجو  تخادرپ  دتـس و  داد و  یگنوگچ  لالح ،

نیمأت يارب  هرجح  هزاغم و  فقو  نوچ  یتالوقم  .ناگمه  ناعذا  دروم  یهیدـب و  تسا  يرما  یمالـسا  ياضف  هعـسوت  يارب  نایرازاب ،
يرازگرب و  (ع ) ینیـسح ياروشاع  مرحم و  ههد  مسارم  ییاپرب  دجـسم ، جراخم  نیمأت  هیریخ ، روما  رد  نداـهن  ماـگ  يرادازع ، هنیزه 

.تسا هعماج  زا  رشق  نیا  درکراک  زا  یشخب  مالسلا ،_  مهیلع  همئا _  دالیم  ياه  نشج 

شقن خـیرات ، زا  یـساسح  عطاـقم  رد  دـندوب و  مدرم  قوثو  دروم  نمؤم  يدارفا  ناونع  هب  یمالـسا ، خـیرات  راودا  رتشیب  رد  ناـیرازاب 
یعامتجا و ياه  تکرح  زا  يرایسب  .دنتفرگ  هدهعرب  ار  هعماج  نایامنهار  هتسجرب و  ناگبخن 

حول فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  ماما  یتاراشتنا  یگنهرف  هسسؤم  مق ، يرهطم ، داتسا  تیقفوم  زمر  يدابآرصن ، یقاب  یلع  - 1
ص 24. ، 1377 ظوفحم ،
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.دنروآ هنحص  هب  ار  مدرم  رگمتس ، نامکاح  اب  هلباقم  رد  دنتسناوت  دندرک و  یهدناماس  ار  یسایس 

شقن يایوگ  یمالـسا ، بالقنا  دادرخ و  هدزناپ  مایق  تفن ، تعنـص  ندـش  یلم  هطورـشم ، بالقنا  وکابنت ، شبنج  نوچ  ییاه  نایرج 
هئارا .ریذـپان  نامتک  اهدادـیور  نیا  رد  يرـسارس ، یعطقم و  ياه  باصتعا  ییاپرب  رثؤم  هجیتن  تسا و  ناـیرازاب  رازاـب و  راذـگریثأت 

.دوش یم  ماجنا  اتسار  نیمه  رد  رازاب ، هصرع  ناگبخن  زا  يا  هنومن  تیلاعف 

؛ یقارع يدهم 

هراشا

؛ یقارع يدهم 

اه لصف  ریز 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

ماکحا زا  يوریپ  یبهذم و  ياه  تئیه  رد  روضح  ببـس  هب  غولب ، هرود  ناوا  زا  .دـش  دـلوتم  نارهت  رد  لاس 1309  رد  یقارع  يدهم 
يدرمدازآ یگدازآ و  هیحور  هطـساو  هب  .تفای  فافـش  یلقیـص و  هنیآ ، نوچ  یبلق  دش و  شیالآ  یب  كاپ و  یحور  ياراد  یعرش ،

جوا رد  يدازآ و  زا  سپ  .درک  يرپس  ار  نادـنز  ینالوط  نایلاس  .دـش  توغاط  اب  هزراـبم  هصرع  دراو  دوب ، هتفرگارف  ار  شدوجو  هک 
، تفرگ رارق  یمالسا  تضهن  زا  هتساخرب  ماظن  تمدخ  رد  هاگ  نآ  .تشگزاب  ناریا  هب  بالقنا  ماما  اب  درک و  رفس  سیراپ  هب  بالقنا 

.دیسر تداهش  هب  دش و  رورت  ناقرف  هورگ  هلیسو  هب  رویرهش 1358  رد  ماجنارس  ات 

زا هن  رهاظ ، تروص  هب  هک  درم  نیا  تایح  هکس ، رگید  يور  اما  دوش ، یم  هصالخ  رطس  دنچ  نیمه  رد  یقارع  موحرم  یگدنز  مامت 
هک تسا  يا  هبیط  تایح  رثؤم و  یگدـنز  دـمآ  یم  باسح  هب  هشیدـنا  بحاص  يرکف  نشور  هن  دوب و  رادروخرب  ییالاب  تالیـصحت 

هک تسا  ییاه  ناسنا  ياه  تیلاعف  زا  هدمآ  تسد  هب  جیاتن  رثؤم و  شقن  نییبت  راتشون ، نیا  زا  فده  .درک  مهارف  دوخ  يارب 
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.دندرک تسود  ترضح  میدقت  هداهن ، صالخا  قبط  رد  ار  اه  هتشاد  وهایه ، زا  غراف 

تاریثأت یسررب  مود _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

.دنک شالت  تقیقح ، تخانش  قح و  نتفای  هار  رد  ات  درک  کمک  یقارع  يدهم  جاح  هب  هک  دوب  یلماع  نیلوا  یلد ، نشور  تفرعم و 
يدرم رگید ، يوس  زا  دشاب و  زیتس  متس  هدازآ و  يدرف  وس ، کی  زا  یعامتجا  هصرع  رد  ات  دش  يا  هنیمز  تخانش ، نیا  تفرعم و  نآ 

تیرومأم اـت  يولهپ  میژر  ناریزو  تسخن  ارآ ، مزر  ریژه و  یبـالقنا  مادـعا  رد  تیرومأـم  زا  شیوخ ؛ تیلاـعف  هزوح  رد  راذـگریثأت 
.هاشاضر هزانج  عییشت  مسارم  رد  هاش  رورت  يارب 

نیا  » هدـش هتفگ  هک  دوب  میظع  ناـنچ  نآ  نارهت ، رد  ياروشاع 1343  مایق  دادرخ و  مهدزناپ  هثداـح  رد  يو  ساـسح  زاـتمم و  شقن 
(1) «. درک یم  یهدنامرف  قاتا  کی  زا  زور  نآ  ار  میظع  بالقنا 

ماما و ياه  هیمالعا  شخپ  اروشاع ، زور  رد  يرفن  رازه  هد  دـنچ  تارهاظت  يرازگرب  رازاب ، ندرک  لیطعت  يو ، ياه  تیلاعف  رگید  زا 
هک دوب  يدرم  یقارع  دیهش  .دوب   (2)« نارهت رد  هزرابم  همیخ  نوتس   » وا .دوب  نادنز  لاس  هدزاود  لمحت  هرخألاب  دیلقت و  عجارم  رگید 
یم مه  ینارنخس  دوبن ، نارنخس  هکنیا  اب  درک و  یم  مامت  ار  هدنام  نیمز  راک  ره  .درک  یم  لمع  فیلکت  هب  اما  تخانش ، یمن  فلکت 

.درک

ص 21. ، 1378 یخیرات ، دانسا  یسررب  زکرم  تاعالطا ، ترازو  نارهت ، یقارع ،) يدهم  دیهش   ) بالقنا توسک  شیپ  - 1
ص 322. ، 1376 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  یمالسا  بالقنا  تایبدا  رتفد  نارهت ، یمشتحم ، تارطاخ  یمشتحم ، ربکا  یلعدیس  - 2
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یلغـش لمحم  رد  وا  .تسا  ریذـپان  راکنا  بالقنا ، سیراپ و  رد  نادـنز ، تارهاظت و  رد  رازاب ، هناخ و  رد  يو  راذـگریثأت  تیـصخش 
.درادرب يرثؤم  دنلب و  ياه  ماگ  تسناوت  شیوخ ،

دارفا زا  يدادـعت  هک  دوب  نارهت  رازاـب  يوـلهپ ، میژر  اـب  هزراـبم  یـساسا  ياـهروحم  مهم و  ياهرگنـس  زا  تفگ ، ناوـت  یم  عـقاورد 
باصتعا یعمج ، هتسد  ياه  ضارتعا  تالوحت و  روحم  هراومه  دنتشاد و  روضح  نآ  رد  یقارع  يدهم  نوچمه  زرابم ، سانـشرس و 

(1) .دندش یم  روشک  يراجت  یناگرزاب و  بطق  رد  یساسا  ياه  لالتخا  داجیا  اه و 

هب هک  دوب  یبهذـم  ياه  تئیه  نایم  قافتا  داحتا و  داـجیا  رد  شـالت  یمالـسا ، بـالقنا  ناـمز  رد  يو  رثؤم  تامادـقا  نیلوا  زا  یکی 
فـالتئا تروـص  هب  دورب و  نیب  زا  ییادـج  نیا  دـیاب   » دوـب دـقتعم  یقارع  دیهـش  .دـیماجنا  یمالـسا » هفلتؤـم  ياـه  تـئیه   » لیکـشت

ياه هیرظن  يارجا  لوا ، هلحرم  رد  شا  یلـصا  تاکرح   » یقارع دیهـش  حیرـصت  هب  هک  یمالـسا  هفلتؤم  يریگ  لکـش  اـب   (2)« .دیآرد
هارمه درک و  لیطعت  ار  نارهت  رازاب  زا  یـشخب  يو  يدـعب ، عطقم  رد  .تفای  يرتهب  یهدـنامزاس  يو  ياه  تیلاعف   (3)« دوب نایناحور 

، نایرازاب زا  يدایز  عمج 

ص 218. ، 1376 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  یمالسا  بالقنا  تایبدا  رتفد  نارهت ، یمشتحم ، تارطاخ  یمشتحم ، ربکا  یلعدیس  - 1
ص 166. ، 1370 اسر ، نارهت ، اه ، هتفگان  یسدقم ، دومحم  - 2
ص 168. ، 1370 اسر ، نارهت ، اه ، هتفگان  یسدقم ، دومحم  - 3
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(1) .دنک مالعا  نانآ  زا  ار  دوخ  تیامح  تاقالم و  ینید  عجارم  اب  ات  درک  تکرح  مق  يوس  هب 

.دوب اروشاع  زور  رد  نابایخ  هبـسک  رازاب و  هفلتؤم و  ياه  تئیه  عیـسو  تکرح  يزیر  همانرب  یقارع ، دیهـش  راذـگریثأت  هصرع  رگید 
(2) .تسا هدرک  زین  یبلاج  ینارنخس  نارهت  هاگشناد  لباقم  رد  یقارع  يدهم  جاح  مسارم ، نیا  رد  هدش  هتفگ 

همانرب تیادـه و  اب  عاجـش ، یبـالقنا و  دارفا  مق ، رد  لاس 1342  ياروشاع  زور  رد  ماـما  ینارنخـس  رارق  بـالقنا و  ثداوح  عوقو  اـب 
(3) .دنتخادرپ ماما  زا  تظفاحم  هب  هدرک ، رفس  مق  هب  یقارع  يدهم  جاح  يزیر 

دـش و ریگتـسد  زین  یقارع  يدـهم  یمالـسا ، هفلتؤم  هورگ  هلیـسو  هب  يولهپ ، میژر  ریزو  تسخن  روصنم ، رورت  ماـما و  دـیعبت  زا  دـعب 
.دش دازآ  بالقنا  يریگ  جوا  اب  درب و  رس  هب  نادنز  رد  لاس  هدزیس  تدم 

، نادنز هرود  رد  ریدم و  زیر و  همانرب  کی  هزرابم ، هصرع  رد  هک  یقارع ، يدهم  جاح  تازرابم  نارود  زا  دوب  يرـصتخم  دمآ ، هچنآ 
نارود رد  يدازآ و  سبح و  رد  نادـنز و  نورد  نوریب و  رد  .تشاد  ار  ناـناوج  هب  شخب  هیحور  ناینادـنز و  يارب  ردـپ  کـی  مکح 

روحم رثؤم و  دوب  يدرم  شا ، هزرابم  لاس  تسیب 

ص 219. یمشتحم ، تارطاخ  - 1
ص 32. ، 1386 یمالسا ، بالقنا  تایبدا  رتفد  نارهت ، یهاش ، تزع  تارطاخ  یمظاک ، نسحم ، - 2

ص 276. یمشتحم ، تارطاخ  - 3
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(1) «. دنک مالسا  راثن  ار  شنوخ  تشاد  وزرآ  دیشک و  یم  ار  تداهش  راظتنا  لاس  تسیب  « ؛ شدنزرف ریبعت  هب  اه و  همانرب 

یماظن ناگبخن  تفه _ 

هراشا

یماظن ناگبخن  تفه _ 

مزال یعافد  يورین  هک  دنهد  همادا  شیوخ  تایح  هب  دننامب و  رادـیاپ  دـنا  هتـسناوت  ییاه  ندـمت  اهروشک و  اهنت  خـیرات ، يامیـس  رد 
هصرع رد  مه  ییایفارغج و  ظاحل  زا  مه  گرزب ، ندمت  کی  ناونع  هب  زین  مالسا  .دنـشاب  هدرک  مهارف  ار  نانمـشد  اب  ییورایور  يارب 

نید و هوکـش  تلم ، ياهژد  (ع ) یلع ماـما  دـیحوت ، هاپـس  رادرـس  گرزب  ریبعت  هب  هک  تشاد  ینارادزرم  ناعفادـم و  گـنهرف ، ملع و 
(2) .دندوب تینما  ققحت  هلیسو 

يورین درک ؛ هجوت  مهم  لماع  هس  هب  نآ  رد  دـید و  كرادـت  ار  یبتکم  ردـتقم و  یـشترا  یمالـسا ، تما  ياقب  ظـفح و  يارب  مالـسا 
صالخا و نوچ  یتایصوصخ  رد  مالسا  شترا  ناگرزب  نایم ، نیارد  .یفاک  يا  هجدوب  قیال و  یناهدنامرف  عاجش ، دمآراک و  یناسنا 

رترب نارگید  هب  تبسن  ینابرهم  يدردمه و  يریذپانریثأت ، يریذپرذع و  يرابدرب ، ییابیکش و  ییاسراپ ، ینماد و  كاپ  یهاوخریخ ،
.دندوب

یگژیو ياراد  لمع  ماقم  رد  نآ ، هبتر  یلاع  تاـماقم  اـما  دـمآ ، دوجو  هب  لقتـسم  هچراـپکی و  یـشترا  هچرگا  زین  رـصاعم  ناریا  رد 
، ناگناگیب هب  یگدرپسرس  .تشادن  ار  مزال  یگنهامه  لقادح ، ای  دوب  داضت  رد  نآ  هندب  اب  هک  دندوب  ییاه 

.6/9/1376 امش ، همان  هتفه  - 1
(. ع  ) یلع ترضح  همان  هغالبلا ، جهن  - 2
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زا همکاح ، تئیه  رد  جـیار  داسف  رد  ندزاپو  تسد  يداصتقا ، دـسافم  رد  يراتفرگ  یمدرم ، تازرابم  یبوکرـس  هقطنم ، يرمرادـناژ 
رهظم اب  هلباقم  يارب  ار  حالس  شیوخ ، ناتـسد  رد  هک  دندوب  یناگبخن  نانیا ، لباقم  رد  .دوب  شترا  نانیـشنردص  ياه  یگژیو  هلمج 

.دنتشاد رایتخا  رد  یهاشنهاش  ماظن  ینعی  داسف ، ینید و  یب 

یشترا و ناهدنامرف  نیرت  گرزب  اما  دندوبن ، شترا  نورد  زا  یمسر  تروص  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هچرگا  هک  یناگتـسجرب  ناگدبز و 
ره رد  هک  مالـسا  شترا  ناگبخن  زا  یکی  تمـسق ، نیا  رد  .دندز  وناز  ناش  يونعم  ماقم  هفقو و  یب  شالت  لباقم  رد  هدـید ، شزومآ 

.دوش یم  یفرعم  دوب ، زوریپ  رغصا  ربکا و  داهج  هصرع  ود 

؛ نارمچ یفطصم 

هراشا

؛ نارمچ یفطصم 

اه لصف  ریز 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

ناتـسریبد .دـش  گرزب  نارهت  رد  یکدوـک  زا  دـش و  دـلوتم  مـق  سدـقم  رهـش  رد  یـسمش  لاـس 1311  رد  نارمچ  یفطـصم  رتـکد 
سپـس .دش  لیـصحتلا  غراف  ینف ، هدکـشناد  زا  لوا  هبتر  اب  هک  دوب  يو  يدـعب  ياه  هلپ  نارهت ، هاگـشناد  ینف  هدکـشناد  نونفلاراد و 

هب ارتـکد ، عطقم  رد  لیـصحت  يارب  دـنارذگ و  اـکیرما  سازگت  هاگـشناد  رد  زاـتمم  هجرد  اـب  ار  قرب  یـسدنهم  سناـسیل  قوـف  هرود 
یملع و زکارم  نیرت  مهم  زا  هک   (1) لیب ياه  هسسؤم  زا  یکی  رد  نآ  زا  سپ  .تفای  هار  یلکرب  هاگشناد 

BELL - 1
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« هقالط هس  ار  تاذل  همه   » دوخ ریبعت  هب  هاگ  نآ  .دـش  راک  هب  لوغـشم  ناهج  نادنمـشناد  نیرت  گرزب  هرمز  رد  تسا ، ناهج  یتعنص 
.درک رفس  نانبل  هب  درک و 

ياملع زا  یتئیه  اب  بالقنا ، يزوریپ  هناتـسآ  رد  .درک  تیلاعف  نانبل  نایعیـش  رانک  رد  ردـص  یـسوم  ماما  اب  هارمه  لاس  تشه  دودـح 
.دمآ ینیمخ  ماما  رادید  هب  هعیش  ناگدنمزر  زا  یناگدنیامن  نانبل و 

یگدـنیامن بالقنا و  روما  رد  ریزو  تسخن  تنواعم  عافد ، یلاع  ياروش  عافد و  ترازو  ناتـسدرک ، ياـه  هنحـص  نارادـساپ ، هاـپس 
يادرف رد  هک  دوب  نارمچ  يدـعب  ياه  اگ م  ناتـسزوخ ، رد  دربن  ياه  هصرع  مظنمان و  ياه  گـنج  داتـس  یمالـسا ، ياروش  سلجم 

.تفاتش نایتوکلم  راید  هب  هیوالهد ، هقطنم  رد  یسمش ، لاس 1360  راهب  زور  نیرخآ  رد  ماجنارس  دش و  هتشادرب  بالقنا 

تاریثأت یسررب  مود _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

ار ادخ  نانمشد  لد  هللا ، لیبس  یف  داهج  رگنس  رد  اه  لاس   » هک يدرم  كرحت  روش و  رـسارس  یگدنز  زا  دوب  يرـصتخم  دمآ ، هچنآ 
(1) «. دوب هدینازرل 

ياج رب  شیوخ  فارطا  هعماج  رب  یقیمع  تاریثأت  تسناوت  عامتجا ، ياه  هنحـص  هب  دورو  لوا  نامه  زا  هک  دوب  رثؤم  یتیـصخش  يو 
.دراد همادا  نانچمه  اهنآ  زا  یخرب  هک  دهن 

يا هفیظو  اهنت  نیا  اما  داد ، همادا  اکیرما  رد  ار  شیوخ  یلیمکت  تالیـصحت  يو  دـش ، هراـشا  شا  هماـن  یگدـنز  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
رد نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  اب  عیسو  يراکمه  .درک  یم  ساسحا  شیوخ  شود  رب  نارمچ  هک  دوبن 

ص 68. ، 1381 یمالسا ، ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، نادهاجم ، تیآ  يرظن ، دیجم  - 1
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یلم ههبج  رد  روضح  یناریا ، ییوجشناد  نویـساردف  لیکـشت  اکیرما ، رد  ناریا  نایوجـشناد  نامزاس  لرتنک  نتفرگ  تسد  هب  اکیرما ،
هلمج زا  ناملاع ، يریگتـسد  هب  ضارتعا  رد  اذـغ  باصتعا  هلاـقم ، راـشتنا  ینارنخـس و  ماـجنا  ههبج ، هشیدـنا  هماـنهام  راـشتنا  موس و 
ياه تیلاعف  تاکرح و  زا  ییاه  هولج  اکیرما ، هب  يو  رفـس  ماگنه  هاش ، دض  رب  ییامیپ  هار  رد  رثؤم  شقن  هرخألاب  یناقلاط و  موحرم 

(1) .دوب اکیرما  رد  شروضح  عطقم  رد  راذگریثأت و 

تیریدـم روشک ، نیا  رد  رارقتـسا  اب  تفر و  ناـنبل  هب  ردـص ، یـسوم  ماـما  توعد  هب  یـسمش ، لاـس 1349  رخاوا  رد  نارمچ  دـیهش 
نایعیش هعماج  نایم  رد  تسناوت  هک  دوب  يو  تامادقا  نیلوا  زا  لما ، شبنج  یهدنامزاس  يزادنا و  هار  لماع و  لبج  یتعنـص  هسردم 

.دراذگ ياج  رب  یناوارف  ریثأت  نانبل ،

نارمچ رتکد  رثؤم  روضح  هجیتن  نانبل ،» هللا  بزح  ، » ود نیا  دولوم  ماجنارس  نانبل و  نایعیش  يالعا  سلجم  لما ، شبنج  دیدرت  نودب 
زا یهورگ  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  ینایاپ  ياهزور  رد  ناریا و  تلم  یبهذم  شبنج  يریگ  جوا  اب  .دوب  ردص  یـسوم  ماما  رانک  رد 
زا سپ  اما  .دش  یفتنم  نانآ  روضح  بالقنا ، عیرس  يزوریپ  اب  هک  درک  مجسنم  اه  یبالقنا  هب  کمک  يارب  ار  لما  شبنج  ناگدنمزر 

راذگریثأت روضح  هرود  دندمآ و  ناریا  هب  یمالسا  بالقنا  اب  یگتـسب  مه  مالعا  يارب  نانبل ، ناملاع  زا  یهورگ  اب  نارمچ  دیهـش  نآ 
.دش زاغآ  بالقنا  زا  دعب  ناریا ، رد  نارمچ 

.باتک همدقم  ، 1378 یخیرات ، دانسا  یسررب  زکرم  نارمچ ، یفطصم  رتکد  زارفرس ، دیهش  - 1

یمالسا بالقنا  www.Ghaemiyeh.comناگبخن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 242زکرم  هحفص 180 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_169_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:170

ناونع هب  باصتنا  ناتسدرک ، تاجن  اه و  بالقنادض  اب  دربن  ياه  هصرع  رد  هناعاجش  روضح  هاپس ، یشزومآ  ياه  هرود  يزادنا  هار 
ياه ماگ  زا  ساسح ، هناخترازو  نیا  رد  یساسا  لوحت  داجیا  ینیمخ و  ماما  يوس  زا  عافد  ترازو  تمس  رد  یمسر  یماظنریغ  نیلوا 
هلمج زا  يو  بیترت ، نیدـب  .تساپرب  نانبل  ناریا و  رد  نانچمه  نآ ، جـیاتن  راـثآ و  هک  ییاـه  ماـگ  .تشادرب  نارمچ  هک  دوب  يرثؤم 

.دش رثا  أشنم  نآ ، فلتخم  لحارم  رد  درک و  شقن  يافیا  بالقنا ، رد  هک  دوب  ییاه  تیصخش 

هدنمزر هتخوس ، لد  یفراع  فیطل ، يدنمرنه  اناوت ، یققحم  گرزب ، يدنمـشناد  .تشاد  نوگانوگ  يداعبا  اب  هدـیچیپ  یتیـصخش  وا 
.دز یم  جوم  وا  مالک  میمصت و  ره  رد  صالخا  دوب و  هدش  باریس  شیوخ  دوبعم  هب  قشع  رد  وا  .لباق  يرادم  تسایس  عاجش و  يا 

.درک یم  بلط  ناج  هب  ار  مدرم  شیاسآ  دیرخ و  یم  ناج  هب  ار  اه  جنر  اما  دوب ، قشاع  _ 

.تلزع جنک  رد  هن  یعامتجا ، تاکرحت  رازراک و  هنایم  رد  اما  دوب ، فراع  _ 

.تسین دیدرت  ياج  يو  صصخت  ییاناد و  قمع  یملع ، جرادم  رد  دوب و  ملاع  _ 

.دندوب راگدنام  ییاه  هولج  يو ، راتشون  اه و  یشاقن  اه ، سکع  دوب و  دنمرنه  _ 

قح يارب  يا  هدنز  نازیم  ات  دنک  ادف  ار  دوخ  تساوخ  یم  وا  .یگتـشذگدوخ  زا  يراکادف و  رهظم  .دوب  عمـش  نانوچ  نارمچ ، دیهش 
وا .دشاب  لطاب  و 

یمالسا بالقنا  www.Ghaemiyeh.comناگبخن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 242زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:171

دوخ زا  اب  ات  دوب  مزع  نیا  رب  وا  .لوبق  دروم  قفوم و  یناملسم  دشاب ؛ ناملسم  کی  يوگلا  مالسا ، گنهرف  ققحت  هار  رد  تساوخ  یم 
.دنک لوحتم  ار  هعماج  دزاسب و  وگلا  کی  دوخ  زا  يویند ، ياه  هرهب  هب  ندز  اپ  تشپ  نتشذگ و 

: درک یم  حیرصت  وا 

قدـص و تابثا  يارب  تسا ، هاـتوک  زیچ  همه  زا  متـسد  هک  تماـیق  زور  رد  و  مبوکب ...  نیمز  قرف  رب  ار  (ع ) یلع مچرپ  متـشاد  وزرآ 
.مروآ تعافش  هب  ادخ  هاگرد  هب  ار  (ع ) یلع دوخ ، نامیا  قشع و 

(ع) نیسح نینوخ  مچرپ  لطاب ، قح و  نیب  یگدنز  گرم و  دربن  رد  ثداوح ، ياز  نافوط  تخس و  ياه  هکرعم  رد  هک  متـشاد  وزرآ 
(1) .میازفیب قح  هار  يادهش  زارد  ریجنز  هب  هقلح  کی  دوخ ، یتسه  ندرک  ادف  اب  مشکب و  شود  هب  ار 

همه زا  لهج  رفک و  ندـیبلط  هزرابم  هب  هار و  ندرک  نشور  يارب  دـش و  ابیز  یعمـش  نوچ  تساوخ ، یم  هک  هنوگ  نامه  ماجنارـس  و 
.داد ینابرق  ادخ  هب  ار  دوجو  همه  قشع ، هاگنابرق  رد  تشذگ و  دوخ  زیچ 

یگنهرف ناگبخن  تشه _ 

هراشا

یگنهرف ناگبخن  تشه _ 

، هشیدنا رکفت و  بدا ، ملع و  .دوش  یم  یقلت  للم  ماوقا و  تامیمـصت  يانبم  اه و  هشیدنا  يانبریز  یـسانش ، مدرم  رد  گنهرف  موهفم 
، یناویح ياه  هورگ  زا  ناسنا  زیامت  هیام  هک  هژاو  نیا  .دـنریگ  یم  ياج  گنهرف  هعومجم  رد  یگدـنز ، مسر  هار و  ننـس و  بادآ و 

، ناکم نامز و  ياضتقم  هب  یتلم ، موق و  ره  .دوش  یم  لقتنم  رگید  لسن  هب  یلسن  زا  نتخومآ  هار  زا  رتشیب  دوش ، یم  بوسحم 

ص 187. ، 1380 داشرا ، ترازو  نارهت ، دوبن ، چیه  رگید  دوب و  ادخ  نارمچ ، یفطصم  - 1
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یلع لـمعی  لـک  لـق  : » تـسا هدـش  هراـشا  نآ  هـب  مـیرک  نآرق  رد  هـک  ینومـضم  ناـمه  تـسا ، گـنهرف  زا  یـصاخ  لکــش  ياراد 
.(1)« هتلکاش

گنهرف نامیا ، هشیدنا و  نوچ  یتالوقم  هب  زیچ  ره  زا  شیب  بلطم و  ره  زا  شیپ  یمالـسا  هعماج  رد  مدرم  هک  يا  هنامز  رد  نیاربانب ،
ار ندوب  ناسنا  رنه  هنادنمهوکـش ، هک  گرزب  ياه  ناسنا  زا  ییاه  هرهچ  دـیاب  دـنراد ، جاـیتحا  روعـش  یـسانش و  هفیظو  تخانـش ، و 

نانآ ناوارف  تامدخ  وس  کی  زا  ات  دنوش ، هئارا  ناگمه  دید  ضرعم  رد  عماوج و  هنایم  رد  دنوش و  یفرعم  دـنتخومآ ، یم  هتخومآ و 
یمالسا و گنهرف  تکرح  ناراد  لعشم  ات  دندوب  شالت  رد  یبهذم ، ياه  هشیدنا  مالـسا و  تبرغ  ییاهنت و  يروجهم ، هرود  رد  هک 

الاو یتمه  نآ  همادا  زین  هزورما  هک  نانآ  ریـسم  رگید ، يوس  زا  دریگ و  رارق  دیدج  لسن  رظنم  رد  دنـشاب ، یعیـش  بان  رکفت  ناجورم 
.دوش هتشادرب  نایم  زا  یگنهرف  یملع و  يرکف ، ياه  یناماس  هبان  ییاوران و  هشیر  دبای و  رارمتسا  دبلط ، یم 

زا یهایس ، نآ  ندودز  زا  سپ  .تسا  دیپس  هیس ، ماش  ماجنارس  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  یهاش  متس  هرود  رد  یمالسا ، گنهرف  ناگبخن 
یکاخ نت  زا  یمالسا ، گنهرف  ندش  ریگارف  هناتسآ  رد  بالقنا و  دیشروخ  عولط  زا  دعب  زین  یعمج  .دنتشاذگ  هیام  زین  شیوخ  ناج 

.دراد یماو  یبهذم  ینید و  گنهرف  تشاد  ساپ  هب  ار  زورما  لسن  نانآ ، شالت  یناگدنز و  یسررب  هک  دندش  اهر 

؛ یمالسا یلعسابع 

هراشا

؛ یمالسا یلعسابع 

اه لصف  ریز 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

.84 ءارسا : هروس  کن : - 1
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دنوسپ اب  هاگ  ببس ، نیدب  دش و  دلوتم  راوزبس  رد  یسمش  لاس 1275  رد  یمالسا ، یلعسابع  خیش  جاح  نیملسملاو  مالسالا  تجح 
.دوش یم  یفرعم  يراوزبس » ظعاو  »

رـضحم زا  سدـقم ، دهـشم  هیملع  هزوح  رد  هاگ  نآ  دزادرپ و  یم  تاـیبدا  نآرق و  يریگارف  هب  یتامدـقم ، تالیـصحت  راـنک  رد  يو 
هبق تحت  نآ ، تیونعم  فجن و  هیملع  هزوح  هبذاـج  .دریگ  یم  هرهب  یئاـفک ، دـمحم  خیـش  یمق و  نیـسح  اـقآ  جاـح  ماـظع ، تاـیآ 
یم ناماس  نآ  هب  تفرعم ، ملع و  یعقاو  ناگتفیش  رگید  نوچمه  ار  یمالسا  ياقآ  (ع ،) نانمؤمریما ترضح  نیدحوملا  یلوم  ینارون 

.دناشک

یلعسابع خیش  دوجو  رد  ار  اه  يدنمناوت  اه و  ییاناوت  اه ، یگدبز  هزوح ، نامیعز  سرد  زا  هدافتسا  قارع و  رد  روضح  لاس  نیدنچ 
یم رقتسم  نارهت  رد   (1)، هدش ناریا  یهار  یناهفصا  نسحلاوبادیس  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  روتـسد  هب  ات  دنک  یم  نایامن  یمالـسا 

.دوش

یم یـسررب  بلطم  همادا  رد  داهن ، هعماج  رب  يو  هک  یملع  نایرج  قیمع  تاریثأت  یگنهرف و  هدرتسگ  ياه  شالت  اه و  تیلاعف  حرش 
داتشهودص کی  زا  شیب  سیـسأت  .دنک  نایامن  ار  يو  ياه  شـشوک  هنماد  هرتسگ  دناوت  یم  اج  نیمه  رد  هاتوک  يا  هراشا  اما  دوش ،

لاعف و شقن  هدـنهد  ناشن   (2)، هرود ره  رد  زومآ  شناد  رازه  هاجنپ  زا  شیب  بذـج  و  عطاقم ) ماـمت  رد  هنارتخد  هنارـسپ و   ) هسردـم
هب رهـش  نیا  زا  رفاسم ، یبیبط  دننامه  وا  .تسا  دـیدج  لسن  يداقتعا  يانبریز  تخاس  هعماج و  یگنهرف  ههجو  رییغت  رد  وا  نیرفآرمث 

درک و یم  رفس  رهش  نآ 

ص 34. ج 7 ، ، 1377 رئاز ، هسدقم ، هناتسآ  مق ، مرح ، ناگراتس  ققحم ، سابع  خیش  - 1

ص 44. ج 7 ، ، 1377 رئاز ، هسدقم ، هناتسآ  مق ، مرح ، ناگراتس  ققحم ، سابع  خیش  - 2
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گنهرف راد  هیـالط  ، » عـقاورد درک و  یم  تملظ  لـهج و  نیزگیاـج  ار  ییانـشور  یمالـسا ، تاـمیلعت  هعماـج  سرادـم  شرتـسگ  اـب 
.دوب ناقفخ » رصع  رد  یمالسا 

نیدرورف 1364 رد  تیقفوم ، اـب  هارمه  قیفوت و  رـسارس  یناگدـنز  لاـس  زا 89  سپ  یمالسا ، یلعسابع  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح 
.تشذگرد

تاریثأت یسررب  مود _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

یم يو  نادیواج  راثآ  تافص و  حیرشت  .دوب  رـصاعم  هرود  راذگریثأت  یبالقنا و  گرزب ، غّلبم  یگدنز  زا  هاتوک  یحرـش  دمآ ، هچنآ 
.دشاب یمالسا  تکلمم  نید و  هب  تمدخ  ناگتفیش  همه  يارب  يا  هدنزرا  قشمرس  وگلا و  دناوت ،

يرادهگن ظفح و  دیدج و  نونف  مولع و  شزومآ  يارب  هک  نیظعاولا » هسردم   » نالوئسم اب  تشاد ، ناتسودنه  هب  هک  يرفـس  رد  يو 
تیبرت و شزومآ و  رد  يراکتبا  ياه  هویـش  یملع ، يروآون  تیقالخ ، درک و  تاقالم  دوب ، هدـش  داجیا  هعیـش  ینید  تنـس  ثاریم و 

يزادنا هار  ار  یمالـسا  سرادم  و  یمالـسا » تامیلعت  هعماج  ، » ناریا هب  تشگزاب  رد  ات  دش  ثعاب  هسردم ، نآ  رد  یـشزومآ  قالخا 
.دنک

ماگ نیرتراذگرثا  نیرت و  مهم  زا  يولهپ ، رـصع  رد  دـیدج  کبـس  هب  يا  هریجنز  سرادـم  نیرت  گرزب  يراذـگ  هیاپ  کش ، نودـب 
میلعت و ینید ، تامیلعت  باتک  یمـسر ، ياـه  باـتک  شزومآ  رب  هوـالع  سرادـم ، نیا  رد  .تشادرب  یمالـسا  موحرم  هک  دوب  ییاـه 

نادرگاش .دش  یم  سیردت  رنهاب  دیهش  یئابطابط و  همالع  نوچ  يا ، هتسجرب  ناگدنسیون  ملق  هب  یمالسا ، قالخا  ینید و  تیبرت 
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.دنیآ یم  باسح  هب  یمالسا  ماظن  ناگبخن  ناگدبز و  زا  هعماج ، حطس  رد  سرادم ، نیا 

يو یعامتجا  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  .دش  یمن  متخ  یمالـسا  سرادـم  هب  اهنت  یمالـسا ، یلعـسابع  خیـش  جاح  موحرم  تامادـقا  اما 
ماتیالاراد و نیدنچ  سیسأت  اه ، ناتـسرهش  رد  ینید  مولع  سرادم  سیـسأت  هینیـسح ، دجـسم و  داتـشه  زا  شیب  سیـسأت  زا : دنترابع 

.هلاقم هلجم و  باتک ، اه  هد  فیلأت  هناخباتک ،

تیقفوم دندرک و  یم  تکرش  یـشزومآ  یملع و  یحیرفت ، ینید ، ياه  همانرب  رد  اه ، هسـسؤم  نیا  سرادم و  نآ  ناگتخومآ  شناد 
.دندش یم  لیدبت  رثؤم  ییاه  ناسنا  هب  اهنآ  دوخ  دش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه  دندروآ و  یم  تسد  هب  یناوارف  ياه 

ار يولهپ  یشزرادض  میژر  اب  هزرابم  دوخ ، ینید  گنهرف  رد  اما  دوب ، هتخاس  دوخ  هشیپ  ار  يزاس  گنهرف  هچرگا  یمالـسا ، موحرم 
نانچنآ یمالسا ، تضهن  زاغآ  زا  سپ  هژیو  هب  يو ، ییایپ  ياه  يریگتـسد  هجیتن  رد  وا و  یـسایس  ياه  تیلاعف  .دوب  هدرکن  شومارف 

، ینامز هرود  نآ  رد  هک  ناشیا  هراـبرد  بـالقنا  ریبک  ربهر  .درک  هراـشا  نآ  هب  يروشرپ  ینارنخـس  رد  ینیمخ  ماـما  هک  دوب  هدرتسگ 
: دومرف تفر ، یم  رامش  هب  هتسجرب  یگنهرف و  دنمشزرا ، یتیصخش 

.دنتـشاد نایب  اجنآ  رد  ار  تقیقح  دنتفر و  ربنم  يولهپ  ردنب  رد  ناشیا  دـندید  دورب ، ربنم  نارهت  رد  دنتـشاذگن  ار  یمالـسا  ياقآ  رگا 
لابند رگید  ياج  رد  ار  دوخ  نانخس  ناشیا  هک  دنـشاب  هتـشادن  کش  دندرک ، يریگولج  ناشیا  نانخـس  همادا  زا  يولهپ  ردنب  رد  رگا 

، دنک ادیپ  تصرف  هک  اجره  درک و  دهاوخ 
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ياه رازگتمدـخ  نیا  .فرط  نآ  فرط و  نیا  دـنربب  دـنب  تسد  اـب  ار  یمالـسا  ياـقآ   (1) .دـناسر دـهاوخ  مدرم  شوگ  هب  ار  بلاطم 
(2)! دنشاب دیاب  سبح  رد  مالسا ، ياملع  مالسا ،

، یبهذـم هشیدـنا  جـیورت  یمالـسا و  گنهرف  هصرع  رد  هک  تسناد  یناگبخن  زا  ناوت  یم  ار  یمالـسا  یلعـسابع  خیـش  جاـح  موحرم 
، غلبم تیبرت  سیـسأت  حرط  دوش : یم  هراشا  يو  زا  يرگید  یگنهرف  تامادقا  هب  اجنیا  رد  دمآ ، هچنآ  رب  نوزفا  .دندرک  يرفاو  شالت 

حرط ناهج ، ياه  هناخباتک  مامت  اـب  یگنهرف  طـباور  نمجنا  داـجیا  ینید ، دـنمدوس  ياـه  باـتک  تاراـشتنا  پاـچ و  زکرم  سیـسأت 
نلاس يانب  حرط  نامورحم ، يارب  ناگیار  زهجم و  ياه  هاگنامرد  لیکشت  حرط  روشک ، تایرشن  تاعوبطم و  یـسررب  تئیه  لیکـشت 

ناـیدا ناوریپ  اـب  ناـناوج  هرظاـنم  مـسر  هار و  مـیلعت  ینید و  ياـه  ینارنخــس  یبهذــم و  ياــه  نـشج  يارب  زهجم  گرزب و  ياــه 
ناوج لسن  هعماج و  نایم  رد  هدرتسگ  ياه  يراذگریثأت  ناوارف و  تاقیفوت  ياراد  یمالسا  یلعسابع  خیـش  جاح  موحرم   (3) .فلتخم

.دوش یمن  سک  ره  قیفر  یهلا  فاطلا  نودب  یقیفوت ، نینچ  هتبلا  دوب و 

یقالخا ناگبخن  هن _ 

هراشا

یقالخا ناگبخن  هن _ 

زاین یب  اه  شناد  مولع و  يرایـسب  زا  دیاش  ناسنا ، هک  يا  هنوگ  هب  .دنا  هتـسناد  ایبنا  تثعب  فده  اه و  شناد  نیرت  فیرـش  ار  قالخا 
رد فده  نیرتالاب  هکارچ  دنادب ؛ زاین  یب  قالخا  زا  ار  دوخ  هعماج  شیوخ و  دیابن  دناوت و  یمن  اما  دشاب ،

ص 152. ج 1 ، ماما ، هفیحص  - 1

ص 421. ج 1 ، ماما ، هفیحص  - 2
ص 123. ش 98 ، ناغلبم ، هلجم  - 3
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.تسا هدوب  اه  ناسنا  قالخا  ندش  یهلا  دنوادخ ، رظندروم  ییاهن و  هجیتن  نالوسر و  لاسرا 

فیرعت ناـسنا  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  هتخاـس و  يراـج  شیوخ  ياـه  گر  رد  ار  نآ  هدرک ، رواـب  ار  یتیبرت  لوصا  یقـالخا ، ناـسنا 
شیوخ سفن  لوئـسم  هکارچ  دـهد ؛ همادا  دوخ  رد  ینیرفآزاب  شنیرفآ و  هب  دـناوت  یم  تسا  هدـنز  ات  .تسا  ریذـپاندیدحت  ریذـپان و 

یم يرود  یقالخا  ياه  تلیذر  زا  .تسا  ییوجـشناد  لاـمک و  هتفیـش  .یکاـخ  ياـه  هزیرغ  یهلا و  ترطف  زا  تسا  يا  هزیمآ  .تسا 
دراد یناریگتسد  نایامنهار و  هب  زاین  یقالخا ، ياه  بتکم  هاگدید  زا  یناسنا ، نینچ  .تسا  شیوخ  یبایزرا  لاح  رد  هرامه  دیوج و 

.دننک يرای  ار  وا  یگدنز  مخ  چیپ و  رد  هک 

گرزب ياه  تیلوئـسم  يارب  درادرب ، مدق  بیذهت  يارب  ات  دـننک  یم  کمک  یمدآ  هب  یبهذـم ، عماوج  رد  هژیو  هب  یقالخا ، ناگبخن 
حالس اب  نانآ  .دریگ  سنا  رتشیب  دنتسه ، ادخ  مالک  ناحراش  هک  (ع ،) ناماما نآرق و  اب  درمش و  تمینغ  ار  اه  تصرف  دوش ، هدامآ  رت 

ملظ اب  هلباقم  يدنسپدوخ و  رورغ و  ندودز  ات  لسوت  ییاسراپ و  دهز ، لکوت ، عضاوت ، زا  دنراد و  رظن  رد  ار  هعماج  حالـص  قالخا ،
.دنداد رارق  كاپ  ترطف  نابحاص  ناگنشت و  ناج  رد  ار  متس  و 

ینایامنهار مه  دنـشاب و  یلمع  يوگلا  مه  یقالخا ، دعب  رد  دـنا  هتـسناوت  هک  هتـشاد  ینامز  رـصع و  ره  رد  یناگبخن  مالـسا ، بتکم 
.راذگریثأت

.دماجنا یم  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  يریگ و  لکش  رد  قالخا  رتشیب  نییبت  هب  نانآ ، زا  یخرب  یقالخا  هریس  یناگدنز و  اب  ییانشآ 

؛ یندم هللادسادیس 

هراشا

؛ یندم هللادسادیس 

اه لصف  ریز 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 
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ارذگ یهاگن  لوا _ 

ارذگ یهاگن  لوا _ 

رهـش ياملع  دزن  ار  یتامدقم  مولع  يو  .دش  دلوتم  زیربت  عباوت  زا  رهـشرذآ  رد  یـسمش  لاس 1293  رد  یندم ، هللادسادیـس  هللا  تیآ 
، يراسناوخ یقت  دمحمدیس  ماظع  تایآ  تارضح  نوچ  يراوگرزب  عجارم  رـضحم  زا  دش و  مق  هیملع  هزوح  دراو  هاگ  نآ  دنارذگ ،

یتدم زا  سپ  .دش  یهاشنهاش  میژر  اب  هزرابم  هصرع  دراو  یگبلط ، هرود  نامه  زا  ناشیا  .درب  هرهب  ینیمخ  ماما  تجح و  دمحمدیس 
.دروآ يور  سیردت  هب  زین  دوخ  درک و  هدافتسا  فجن  هیملع  هزوح  ناگرزب  سرد  زا  تفر و  فرشا  فجن  هب 

ناریا رد  دوخ  یـسایس  ياه  تیلاعف  هب  تهج  نیا  هب  دش و  جورخلا  عونمم  كاواس  فرط  زا  ناریا ، هب  دورو  زا  سپ  لاس 1349 ، رد 
ناتـسرهش سوواک و  دـبنگ  هب  لاقتنا  سراف ، ناتـسا  رد  ینـسمم  دابآرون  هب  دـیعبت  دابآ ، مرخ  هیملع  هزوح  یتسرپرـس  داد ؛ شرتسگ 

ادـخ درم  نآ  رثؤم  درکلمع  زا  یـشخب  یمالـسا ، بالقنا  جوا  هرود  رد  نادـمه  هب  دورو  ناتـسدرک ، رد  يرابجا  تماقا  رگید ، ياـه 
دادجا هب  دیسر و  تداهش  هب  ناقفانم  هلیسو  هب  هعمج ، زامن  بارحم  رد  بالقنا ، يزوریپ  زا  دعب  مینو  لاس  ود  یندم  هللادسادیس  .دوب 

.تسویپ شنیرهاط 

تاریثأت یسررب  مود _ 

تاریثأت یسررب  مود _ 

يو رـضحم  زا  هک  نانآ  .درک  ناوارف  شـشوک  قالخا ، جیورت  سفن و  بیذهت  رد  هک  دوب  بذهم  یناسنا  دیدرت ، نودب  یندم  دیهش 
.دنا هدرکن  شومارف  ار  يو  یقالخا  بلاطم  زا  راشرس  تاملک  دندرب ، هرهب 

هعماج هب  یهاوخدوخ  سفن و  اب  هزرابم  نامرهق  تلیـضف و  قالخا و  ملعم  ناونع  هب  ار  يو  لمع ، راتفگ و  رد  اوقت  هرابرد  وا  ثحابم 
وا .دیناسانش 
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هیلع قح  هار  رد  هدهاجم  ناناملسم و  تیبرت  مالـسا و  هب  تمدخ  سفن و  بیذهت  رد  ار  يرمع   » هک دوب  یمالـسا  ینارون و  يا  هرهچ 
(1) «. دوب رادروخرب  يزاسدوخ  دهز و  دهعت و  اوقت و  لمع و  ملع و  زا  رفاو ، دح  هب  هک  يریظن  مک  هرهچ  .دوب  هدنارذگ  لطاب 

هب هتـشاد و  ناـمیا  هک  تسا  یناـسک  نآ  زا  يزوریپ   » هک دوب  رواـب  نیا  رب  دوب و  هعماـج  نارگتیادـه  زا  قـالخا و  هتـسجرب  داتـسا  وا 
(2) «. دنتسه یکتم  دنوادخ 

یندم دیهش  .دش  دهاوخ  ناسنا  يزوریپ  بجوم  دهد و  یم  تاجن  ثداوح  دنزگ  زا  ار  ناسنا  ادخ ، هب  نامیا  دوجو  هک  تسا  یهیدب 
(3) «. درادن یشزرا  ادخ  اب  هطبار  نودب  يزوریپ  عون  ره   » هک درک  یم  حیرصت 

ینابم هار  نیا  رد  .دـناسرب  دوخ  یقیقح  تداعـس  لامک و  هب  ار  اه  ناسنا  ات  دوب  نآ  لابند  هب  قالخا ، داتـسا  ماقم  رد  یندـم  هللا  تیآ 
: تفرگ یم  همشچرس  (ع ) یلع نانمؤمریما  نیقتملا ، ماما  ياهدومنهر  زا  يو  یقالخا 

یتضایر عوضخ  نآ ، اب  هزرابم  موزل  سفن و  اب  يراک  شزاس  رطخ  لایما ، لباقم  رد  هدارا  تیوقت  یناگمه ، زاین  هباثم  هب  يزاـسدوخ 
(4) .هدنزاس

رد .تشاد  یمزاب  اهدیابن  زا  ار  مدرم  رگید ، يوس  زا  تخادرپ و  یم  یـشزرا  ياهدـیاب  یقالخا و  ینابم  نییبت  هب  وس ، کی  زا  ناشیا 
ناونع هب  یبهذم ، ناگدبز  ینید و  ناربهر  زا  يوریپ  هب  دیکأت  بارحم ، دیهش  نیمود  راذگریثأت  نایب 

ص 226. ج 15 ، ماما ، هفیحص  - 1
ص 41. ، 1382 باتک ، ناتسوب  مق ، نارازگراک ، قالخا  هدازلگ ، قداص  - 2
ص 47. ، 1382 باتک ، ناتسوب  مق ، نارازگراک ، قالخا  هدازلگ ، قداص  - 3

ص 128. ج 1 ، ، 1372 هرذ ، رشن  نارهت ، باتفآ ، گنهرف  هاوخیداعم ، دیجملادبع  - 4
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یم راچد  ییاه  يراتفرگ  هب  دزرو ، تفلاخم  نید  ناربهر  ناـیاوشیپ و  اـب  سکره  : » يو رظن  هب  .دـش  یم  رارکت  یقـالخا  يا  هیـصوت 
(1) «. دوش

ای نم  هدرکن  يادخ  رگا  : » درک یم  حیرصت  يو  .دوب  زین  هعماج  ناربهر  ماظن و  نالوئسم  فارحنا  نارگن  لاح ، نیع  رد  یندم ، دیهش 
(2) «. دندوب فرحنم  بالقنا  ياهوگلا  دنیوگ  یم  دوب ، فرحنم  ینالف  دیوگ  یمن  سک  چیه  میشاب ، فرحنم  یبالقنا ، داهن  کی 

اجنآ زا  یندـم  موحرم  یقالخا  تاملک  ریثأت  .درادزاب  یقالخا  ياه  شزغل  زا  ار  نآ  نارادمدرـس  هعماج و  درک  یم  شالت  نیارباـنب ،
يور زا  هناهاگآ و  هک  دوب  یملاع  درم  .دوب  لماک  یناحور  کی  زا  يزراب  قادـصم  ًاـتقیقح   » ناـشیا بـالقنا ، ربهر  ریبعت  هب  هک  دوب 

زا دوب ، هدش  عمج  وا  ینارون  كاپ و  لد  رد  وا و  حور  وا ، دوجو  رد  هک  يا  هریخذ   » هکنآ نخـس  نایاپ  رد  و  درک » یم  لمع  تفرعم 
(3) «. دنک لقتنم  شیوخ  بطاخم  هب  یتحار  هب  ار  نآ  تسناوت  یم  ملع ، تفرعم و  رون و 

دیهـش دنتـشاد ؛ یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  يزاس و  هنیمز  رد  يدایز  شقن  هک  راذـگریثأت  یقالخا و  ياه  هرهچ  نایم  رد  دوزفا ، دـیاب 
، قالخا ملعم  لـماع ، یملاـع  گرزب ، یبرم   » يو .دراد  زاـتمم  صاـخ و  یهاـگیاج  زین  بیغتـسد  نیـسحلادبعدیس  هللا  تیآ  بارحم 

هک دوب   (4)« مالسا هب  دهعتم  سوفن و  بذهم 

ص 48. نارازگراک ، قالخا  - 1

ص 54. نارازگراک ، قالخا  - 2

ص 17. نارازگراک ، قالخا  - 3
ص 418. ج 15 ، ماما ، هفیحص  - 4
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یم يراددوخ   (1)« مالـسا یعاد   » نآ نیرفآ  شقن  هاگیاج  ناشیا و  هب  طوبرم  ثحابم  هئارا  زا  مـالک ، ندـش  ینـالوط  زا  زیهرپ  يارب 
.دوش

ياه هنیمز  داعبا و  رگید  یفن  يانعم  هب  ناگبخن ، يراذـگریثأت  ياه  هنحـص  یفرعم  هک  دوش  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  تسا  مزال  اـجنیا  رد 
ياـه قادـصم  زا  یکی  هب  هراـشا  اـهنت  ناـگبخن ، تاریثأـت  یگدـنز و  هب  رـصتخم  هاـگن  رد  رگید ، يوس  زا  تسین و  عماوج  رد  رثؤـم 

.تسا هدوب  رظن  رد  هصرع ، نآ  نوگانوگ  صخاش و 

ینیدریغ ناگبخن  ب )

ینیدریغ ناگبخن  ب )

یبلاطم نیا  زا  شیپ  يرابرد ، ناگبخن  باب  رد  .درک  میـسقت  يرابردریغ  يرابرد و  ناگبخن  هب  هاگن ، کی  رد  ناوت  یم  ار  هورگ  نیا 
، دوش یم  نایب  تسا ، هورگ  ود  لماش  رتشیب  هدروآ و  هدز  برغ  ناـگبخن  يارب  دـمحا  لآ  لـالج  هک  ییاـه  یگژیو  اـجنیا  رد  .دـمآ 
هک يرابرد ، ناگبخن  مه  دـناشک و  یم  وپاـکت  ثحب و  هب  ار  ناـگدز  برغ  برغ و  مه  تایـصوصخ ، نیا  ناـیب  نمـض  يو ، هچرگ 

.دندوب دارفا  زا  عون  نیا  هدنهد  لیکشت 

تفـس ناشیاپ  ریز  دنور و  یم  جوم  رـس  رب  اوه ، رد  قلعم  درگ ، هرذ  نوچمه  دنتـسه  ییاه  ناسنا  دارفا ، هنوگ  نیا  دمحا ، لآ  رظن  هب 
زیچ چیه  هب  دنبهذم و  يرهره  .تسا  وس  مادک  هب  تردق  هبذاج  دـنناد  یم  .دـنرادن  هدارا  دوخ  زا  دنتـسه و  ییاج  رد  مد  ره  .تسین 

عامتجا لوحت  دنب  رد  هن  .دنرادن  داقتعا 

ص 425. ج 15 ، ماما ، هفیحص  - 1
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هک یناگبخن  نینچ  هک  دوب  صخشم  .تسا  برغ  ناهد  تسد و  هب  ناشمشچ  .دنتلاصا  یب  دنرادن و  تیـصخش  .دنبهذم  دنب  رد  هن  و 
هب ندرک و  هرخـسم  هعماج ، هب  یجراخ  ياه  شزرا  قیرزت  اب  دنبای ، تصرف  هعماج  رد  رگا  دـنا ، هدـش  هدولآ  یگدز  برغ  مومـس  هب 

، ناگناگیب دماشوخ  نتـسناد  كالم  ینید و  ماکحا  بادآ و  اهرواب و  نتـسناد  یفارخ  یگدنز ، يونعم  ياه  هبنج  ندرپس  یـشومارف 
.دش دنهاوخ  نایناریا  یلم  ینید و  تیوه  ناریا و  گنهرف  يدوبان  ببس 

يدرکراک هنوگ  نیا  یمارم و  نینچ  تشاد ، هناگیب  هب  یگتسباو  هک  يا  هبخن  ره  عقاورد  .دوبن  ناگدز  برغ  هب  رصحنم  تیعضو  نیا 
رمک یمالسا  تلم  تیوه  يدوبان  هب  رگید  یعون  هب  زین  مسیسکرام  تنس  هب  هتسباو  ناگدرک  لیـصحت  لاثم ، يارب  .تشاد  هعماج  رد 

هب دـندرک ، یم  تفلاخم  يراد  هیامرـس  اب  برغ و  دـیدج  ندـمت  اب  سکرام ، بتکم  ياه  هزومآ  لاـبند  هب  ناـنآ  هتبلا  .دـندوب  هتـسب 
هزرابم هب  مکاح ، یـسایس  ناگبخن  اب  دندرب ، یم  موجه  ار  یبرغ  مسیلاربیل  يراد و  هیامرـس  ماظن  يرامعتـسا  هنایوج و  هطلـس  تیهام 

یم تبـسن  مدرم  هدوت  یتاقبط و  هاگیاپ  هب  ار  یـشالت  مادـقا و  هنوگره  دوخ ، یعاـمتجا  هدرتسگ  ياـه  تیلاـعف  رد  دنتـساخ و  یمرب 
هک یتالکشم  رطاخ  هب  رامعتسا ، اب  هدز ! قرش  ناگبخن  لیبق  نیا  .دوب  مسیسکرام  بتکم  ياه  هتخومآ  زا  یشان  اهنیا ، همه  اما  .دنداد 

.دوب مسیسکرام  مسیلاربیل و  هشیدنا  نیب  لباقت  زا  هتساخرب  تفلاخم  نیا  هکلب  دندوبن ، فلاخم  دنک ، یم  دراو  تلم  رب 
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نیا .تسا  هدمآ  تسیک »؟ دـنمدرخ  تسیچ ؟ درخ   » هلاقم رد  هدز _  برغ  هچ  قرـش و  هچ  ینیدریغ _  ناگبخن  زا  فیـصوت  نیرتهب 
یگنهرف تیلاـعف  زا  يا  هنومن  هک  مالـسا _  نیئآ  هلجم  رد  مود ، يولهپ  تموکح  لوا  همین  ینید  ناـگبخن  زا  یکی  هلیـسو  هب  هلاـقم ،

.دیسر پاچ  هب  دور _  یم  رامش  هب  ینید  ناگبخن 

یکی « ؛ مینیبب ناهج  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  میتسناد ، ناراذـگریثأت  نامه  ار  عماوج  ناگبخن  یتقو  جارـس ، يدـهم  جاح  هاگدـید  زا 
یم قوس  یتخبدـب  يوس  هب  هتخادـنا ، دوخ  لابند  هب  ار  یهورگ  هتخاس و  دوخ  ییاوشیپ  ناونع  هارهاش ، ماـن  هب  ار  یتخبدـب  هار  هروک 

يدازآ یتـسود و  نهیم  گنـس  رگید  یکی  .دـنار  یم  یتـسین  يداو  هب  ار  یتـلم  هدوـمن و  عارتـخا  يدـیدج  کلـسم  يرگید  دـهد ،
، اه ییامنهار  اه ، يربهر  اه ، ییاوشیپ  همه  هکنیا  هصالخ  ...تسا  هتخاس  دوخ  موش  دصاقم  رازبا  ار  يدرم  هدز و  هنیس  هب  ار  یهاوخ 

ربرد يرگید  هجیتن  تبکن ، تلذ و  هقاف و  رقف و  هب  ایند  دـیدهت  یخزود و  یناگدـنز  یگدـنز و  زج  هتفرگ و  همـشچرس  يدرخبان  زا 
(1) «. تشاد دهاوخن 

یبهذم نایارگ  هبخن  ارگ و  هبخن  بهذم  . 6

یبهذم نایارگ  هبخن  ارگ و  هبخن  بهذم  . 6

هعومجم مالک ، کـی  رد  بهذـم و  نید و  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  عقاورد  ینیدریغ ، ینید و  ناـگبخن  زا  هدـمآ  تسد  هب  تخانـش  اـب 
، دنـسم رب  هچ  تردق _  نکر  نیرت  هدـمع  دـنک و  یم  هدرک و  افیا  ناریا  هعماج  نیداینب  ياه  ینوگرگد  رد  یمهم  شقن  تاداقتعا ،
تیعورـشم و یعدـم  فلتخم ، هورگ  راهچ  بـالقنا ، هناتـسآ  رد  تسناد  دـیاب  هتفگ ، نیا  دـییأت  رد  .تسا  بهذـم  هیـشاح _  رد  هچ 

ياه هورگ  فلا ) دندوب : عورشم  تردق 

.لوا هلاقم  ، 1382 یمالسا ، یناسر  عالطا  هسسؤم  مق ، یمالسا ، تالاقم  یفاصر ، دمحم  - 1
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تسناوت هک  یشبنج  اهنت  هورگ ، راهچ  نیا  نایم  رد  اما  .یبهذم  شبنج  د ) نایرابرد ؛ هاش و  ج ) یلم ؛ ههبج  ب ) ارگ ؛ پچ  نوگانوگ 
يرازبا مه  ینید و  مکحتـسم  هدیقع  کی  ناونع  هب  مه  ناریا ، رد  هعیـش  بهذم  .دوب  یبهذم  شبنج  دروآرد ، تکرح  هب  ار  اه  هدوت 

یتیاضران زاربا  يارب  بسانم  يا  هویش  هعیش ، بهذم  رگید ، نخس  هب  .تسا  هتفر  راک  هب  متـس ، ملظ و  لباقم  رد  تمواقم  داجیا  يارب 
تـسا رداق  تسا و  هدـننک  هچراپکی  شقن  ياراد  مه  دراد و  هدـننکزیامتم  شقن  مه  بهذـم ، نیا  هکارچ  تشاد ؛ هاش  اب  تفلاـخم  و 

.دنک عمج  مه  درگ  ار  هدنکارپ  تاساسحا 

حیرصت یقارن  ناسحا  .دنا  هدرک  دییأت  ار  نآ  یبرغ ، یناریا و  نادنمـشیدنا  نارادم و  تسایـس  ناسانـش ، هعماج  هک  تسا  ییانعم  نیا 
: دنک یم 

رد بهذم  هدیدپ  .درک  کیرحت  ار  اهنآ  دیابن  .دنتسه  يوق  یعامتجا  يورین  اه ، یبهذم  هک  میوگ  یم  سانـش  هعماج  کی  ناونع  هب 
بهذـم هب  یـسک  دـنداد  یمن  هزاجا  دوبن ،...  حرطم  ناشیارب  بهذـم   ] یهاشنهاش میژر  رد   [ .دوب هدـش  هتفرگ  هدـیدان  ناریا  هعماـج 

(1) .دنک هجوت 

هزوح يریگ  لکـش  مود  تلود ، رد  نارحب  لوا  بالقنا ، لحارم  يو  رظن  هب  .دوش  یم  حرطم  لوپچاکـسا  مناخ  هیرظن  رد  انعم  نیمه 
؛ درک افیا  يرثؤم  شقن  يژولوئدیا  ناریا ، بالقنا  رد  لوپچاکـسا ، دـید  زا  .تسا  يا  هیـشاح  ناگبخن  هلئـسم  موس  و  رازاب )  ) لقتـسم
ار نآ  ای  دـینک و  شقلخ  هدوبن  مزال  .تسا  هدـماین  دوجو  هب  هبـش  کی  تسا ، هتـشاد  روضح  ناریا  هعماج  رد  اـه  نرق  هعیـش ، هکارچ 

: دینک دراو 

.1381 نایناریا ، هعماج  نارهت ، ماخ ، تشخ  رد  یقارن ، ناسحا  - 1
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زا يریسفت  اب  زین  شبنج  يربهر  دش و  قبطنم  دیدج ، ياه  قادصم  رب  دیزی  و  (ع ) نیسح ماما  دننام  هعماج ، رد  دوجوم  میهافم  نامه 
(1) .دناوخارف ار  مدرم  هعیش 

ناریا رد  بهذم  شقن  هک  دوب  نیا  اه  ییاکیرمآ  هابتشا  تفگ : ناوت  یم  لاثم  ناونع  هب  دنتـشاد ، ناعذا  انعم  نیا  هب  زین  تسایـس  لها 
ار بهذم  یسک  هچ  رگید  : » درک مالعا  یمالسا  بالقنا  هناتسآ  رد  ییاکیرما ، ماقم  کی  .دنتـسناد  یم  یفتنم  ای  دنتفرگ و  هدیدان  ار 
دندوب و هدش  هاگآ  رادیب و  مدرم  .دش  یم  هجوت  نآ  هب  مدرم  یمامت  يوس  زا  تشاد و  دوجو  بهذم  ًاعقاو  اما   (2) »؟ دریگ یم  يدج 

نتم رد  بهذـم  دـش ، یبهذـم  اهرکف  .دـسرب  يزوریپ  هب  تسناوت  بـالقنا  هدـش ، مگ  تیـصخش  ندرک  ادـیپ  یهاـگآ و  نیا  یپ  رد 
: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  يرهطم  دیهش  .دوب  بالقنا  يزوریپ  يریگ و  لکش  رد  یساسا  لماع  اهنیا  دمآ و  یگدنز 

.دـیتسیاب دوخ  ياپ  يور  رب  دـیناوت  یم  دوخ  .دـیراد  لقتـسم  رکف  کی  بتکم و  کی  دوخ  امـش  دـیوگب  مدرم  هب  ...تسناوت  يربهر 
يزوریپ هب  تضهن  هک  دوب  یهاگآ  نیا  یپ  رد  .دومن  نئمطم  ناـشدوخ  هب  دیـشخب و  یهاـگآ  ار  مدرم  (ع ) نیـسحلا هللادـبعابا  اـنامه 

هب قشع  همشچرس  زا  دنزیخاپ و  هب  دش  ثعاب  ...دنـشاب ، (ع ) نیـسح ماما  نارای  هرمز  رد  دنتـشاد  وزرآ  اه  لاس  هک  یمدرم  ...دیـسر . 
(3) .دننزب يرگمتس  ملظ و  هچره  رب  ریبکت  گناب  هرسکی  دنزاس و  وضو  ادخ 

، ناهفصا یمالسا ، بالقنا  همان  لصف  يزادرپ ،» هیرظن  تحاس  رد  یمالـسا  بالقنا  ، » یتمـس رتکد  نایداه و  رتکد  اب  وگو  تفگ  - 1
ص 68. راهب 1378 ، مود ، هرامش  شیپ 

ص 114. ناتسود ، طوقس  - 2
ص 120. ، 1374 اردص ، تاراشتنا  مق ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  يرهطم ، یضترم  - 3
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یمالسا بالقنا  دادیور  رد  هعیش  هریـس  خیرات و  گنهرف ، بهذم ، ریثأت  ياه  هناشن  لیالد و  زا  یخرب  ناوت  یم  دمآ ، هچنآ  ساسارب 
: درک تسرهف  هنوگ  نیا  ار 

یم روضح  هنحـص  رد  بهذم ، ناگرزب  دیلقت و  عجارم  ياوتف  اب  یعرـش ، هفیظو  ناونع  هب  هک  دندوب  یمدرم  ناگدـننک : مایق  کی _ 
رد يرهطم  دیهـش  ناـیب  .درک  یناـمرفان  نآ  زا  دـیابن  هک  دنتـسناد  یم  یهلا  یمکح  یعیـش ، گـنهرف  ساـسارب  ار  اوـتف  نیا  دـنتفای و 

: تسا نینچ  انعم ، نیا  فیصوت 

ار تضهن  هک  يردق  یلاع  گرزب  عجارم  فرط  زا  هیمالعا  کی  ...درادن ، صاصتخا  مدرم  زا  یصاخ  فنص  هب  ناریا  ینونک  تضهن 
(1) .دنکفا یم  ناسکی  نینط  تاقبط ، مومع  نایم  رد  روشک و  رسارس  رد  دش ، یم  رداص  دندرک  یم  يربهر 

، یناسر عالطا  ياه  هکبـش  نیرت  مهم  زا  یکی  ناونع  هب  تضهن ، رد  يزاتـشیپ  شقن  يافیا  نمـض  هک  يا  هعومجم  نایناحور : ود _ 
: تسانعم نیمه  دیؤم  ماهارگ ، تربار  مان  هب  یبرغ  ناگدنسیون  زا  یکی  رظن  .دوب  هتفرگ  هدهعرب  یمهم  هفیظو  مدرم ، یهاگآ  رد 

تلود ياه  تسایـس  اب  ناـیناحور  هک  یناـمز  ...تسا .  هدرک  یگدـنز  مدرم  ناـیم  رد  ناریا ، رد  هعیـش  ناـیناحور  هکنیا  رما  تیعقاو 
مدرم هجوت  دروم  يدادبتـسا  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  یتح  هک  تسا  یتیعورـشم  نانچ  نآ  ياراد  نانآ  تارظن  دـننک ، یم  تفلاخم 

(2) .دریگ یم  رارق 

ص 63. ، 1378 اردص ، تاراشتنا  مق ، ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  یلامجا  یسررب  يرهطم ، یضترم  - 1
ص107. ، 1380 فراعم ، رشن  رتفد  مق ، اهدمایپ ، اه و  هنیمز  یمالسا ، بالقنا  يدمحم ، رهچونم  - 2
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رگمتس نامکاح  دض  رب  تازرابم  اه و  هسامح  روآدای  لاح ، ات  مالـسا  ردص  زا  هعیـش ، خیرات  یـسررب  تضهن : یخیرات  هشیر  هس _ 
زا مالسا و  ردص  رد  اروشاع  هسامح  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  دجسم  رد  (س ) يربک هقیدص  ترـضح  يالابدنلب  هبطخ  زا  تسا ؛
رپ خیرات  : » دوب هدرک  حرطم  يرصم  راگنربخ  هک  تسا  یبلطم  نامه  تیعقاو ، .یمالـسا  تضهن  ات  وکابنت  شبنج  يزاریـش و  يازریم 

(1) «. دشاب یم  بالقنا  لماوع  زا  یکی  یمالسا ، خیرات  لوط  رد  عیشت  هزرابم 

، تسا بصاغ  یتموکح  ره  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  هعیش ، رواب  رد  بالقنا : یتدیقع  هشیر  راهچ _ 
عاضوا ندیـسر  ناـماس  هب  لدـع و  تموکح  لیکـشت  هعیـش ، هدـیقع  هب  .دریگ  تسد  رد  ار  تموکح  ترـضح  نآ  بیاـن  هکنآ  رگم 

يراودیما هچنآ  : » دسیون یم  تیانع  دیمح  رتکد  .دش  دهاوخ  یلمع  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  تجح  ترـضح  روضح  اب  ناهج ،
هجرف یلاعت  هللا  جـع  رـصع  ماـما  تعجر  جرف و  راـظتنا  دـهد ، یم  یخیراـت  تیبجوم  گـنر  ملاـظ  ملظ و  رب  ییاـهن  يزوریپ  هب  هعیش 

(2) «. دشاب یم  فیرشلا 

دیهـش ناـبز  زا  تسا ، مهم  یمالـسا  بـالقنا  رد  بهذـم  ریثأـت  زا  هناـشن  نیرخآ  ناونع  هب  هچنآ  هدـش : راد  هحیرج  فطاوع  جـنپ _ 
: دسیون یم  ناشیا  دوش ؛ یم  حرطم  يرهطم 

ص130. ج2 ، ، 1382 جورع ، رشن  پاچ و  هسسؤم  نارهت ، تالاقم ،) هعومجم   ) يربهر يژولوئدیا و  - 1
ص 52. ، 1365 یمزراوخ ، نارهت ، یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  همجرت : رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  هشیدنا  تیانع ، دیمح  - 2
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بلقنم دحاو  ریـسم  رد  گنهامه  روط  هب  ار  تاقبط  همه  تسناوت  تفرگربرد و  ار  رگید  لماوع  همه  هک  يا  هدـننک  نییعت  لماع  نآ 
(1) .دوب مدرم  نیا  یمالسا  فطاوع  ندش  راد  هحیرج  دنکب ،

بالقنا رد  یبهذم  نایارگ  هبخن  نآ ، یپ  رد  ارگ و  هبخن  بهذم  ریثأت  شقن و  دییأت  رد  هک  تسا  ییاه  هناشن  لماوع و  زا  یشخب  نیا 
.دوش یم  حرطم  یمالسا ،

بالقنا : » هک نوسام  جرج  هاگشناد  خیرات  داتـسا  يدوهی و  هدنـسیون  شاجن ، لوئاش  زا  تسا  ینخـس  لقن  تمـسق ، نیا  شخب  نایاپ 
ریقحت ار  اـکیرما  نوگنرـس و  ار  يا  هقلطم  تموکح  زیهجت ، ار  رفن  اـه  نوـیلیم  هک  دراد  ار  نآ  ییاـناوت  مالـسا ، هک  داد  ناـشن  ناریا 

(2) «. دنک

بذهم ناگدیزگرب  وریپ  بالقنا ، هدیزگرب  . 7

هراشا

بذهم ناگدیزگرب  وریپ  بالقنا ، هدیزگرب  . 7

تسا يراک  تسویپ ، عوقو  هب  يرجه  مهدزناپ  نرق  هناتـسآ  رد  هک  يدادیور  هب  هجوت  نودب  ناریا ، رـصاعم  خیرات  یـسررب  هعلاطم و 
ییآراـک يولهپ و  ماـظن  ناـگبخن  شقن  رد  لـمأت  ناـنیرفآ و  بـالقنا  یمالـسا و  بـالقنا  هراـبرد  یـسررب  لاونم  نیمه  هب  صقاـن و 

.قیاقح تایعقاو و  رب  مشچ  نتسب  اب  تسا  یشالت  بالقنا ، ریبک  ربهر  تیصخش  زا  دعب  نیا  اب  ییانشآ  نودب  ینید ، ناگبخن 

هچرگ دـنا ؛ هـتفگ  اـه  ینتفگ  هتـشون و  اـه  ینتـشون  متـسیب ، نرق  رد  يرگید  یلخاد  دادـیور  ره  زا  شیب  یمالـسا ، بـالقنا  هراـبرد 
بالقنا هب  رصتخم ، تروص  هب  لاح ، نیااب  .تسا  ناوارف  هدیسران ، شوگ  هب  هتفگان و  بلاطم  نانچمه 

ص 140. یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  - 1
ص 69. ج 2 ، تالاقم ،) هعومجم   ) اه هشیر  یمالسا و  بالقنا  - 2
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.دوش هتخادرپ  بالقنا  يربهر  هب  نآ ، زا  سپ  ات  دوش  یم  هراشا  نارگید  دید  زا  یمالسا 

هب رصحنم  بالقنا و  ندوب  ون  زا  نآ  رد  هک  دیناسر  پاچ  هب  ییاه  هلاقم  بالقنا ، هناتسآ  رد  رـصاعم ، نازادرپ  هیرظن  زا  وکوف ، لشیم 
لباقم رد  داقتعا  نامیا و  : » یمالـسا بالقنا  زا  تسا  یفیـصوت  دوخ ، يو ، ياـه  هلاـقم  ياـه  ناونع  .تسا  هتفگ  نخـس  شندوب  درف 
ناونع نیا  هلمج  زا  مالـسا ، مان  هب  یتوراب  رابنا  دبای و  یم  شرتسگ  توص  طبـض  ياهراون  رب  راوس  ناریا ، مدرم  مایق  شروش و  هاش ،

دـض رب  گرزب  شروش  نیلوا  رگید ، ترابع  هب  رـضاح و  رـصع  نردمارف  بالقنا  نیلوا  یمالـسا  بالقنا  وکوف ، هاگدـید  زا  .تساه 
(1) «. تسناد مایق  لکش  نیرت  نردم  ار  نآ  ناوت  یم  لاح  نیع  رد  هک  دوب  ینیمز  ياه  ماظن 

هدـش دـییأت  زین  جـیربمک  تیاور  هب  خـیرات  باتک  رد  يولهپ ، ینیددـض  ماظن  اب  داقتعا  نامیا و  لباقت  ینعی  یمالـسا ، بـالقنا  هکنیا 
: تسا هدمآ  هدش ، همجرت  یبهذم  ياهورین  يولهپ و  هلسلس  مان  هب  هک  باتک  نیا  رد  .تسا 

: دروخ یم  مشچ  هب  رگیدکی  هب  هتسباو  هبنج  ود  .م  بالقنا 1979  رد 

...مدرم عیسو  تکراشم  . 1

حالس ...تشاد  یمالسا  ًالماک  يرهوج  لاس 1979  بالقنا  .يربهر  یهد و  نامزاس  يژولوئدـیا ، ثیح  زا  نآ ، یمالـسا  تیهام  . 2
هب ار  بالقنا  تکرح  مرحم ، ياهزور  صوصخ  هب  یبهذم  مهم  ياهزور  .دوب  تداهـش  تعامج و  زامن  هلحرم ، نیرخآ  ات  نویبالقنا 

(2) .درک یم  صخشم  ولج 

.مود شخب  ، 1379 روهظ ، رصع  مق ، للملا ، نیب  ماظن  هرتسگ  رد  یمالسا  بالقنا  يولع ، ردان  - 1
ص 320. ، 1375 ون ، حرط  نارهت ، ربخم ، سابع  همجرت : جیربمک ، خیرات  تیاور  هب  یبهذم  ياهورین  يولهپ و  هلسلس  - 2
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هتفگ هب  .دـنرب  یپ  نآ  تردـق  هاگیاپ و  هب  دـنناوتن  زین  ییاکیرما  نادرمتلود  ات  دـش  ببـس  نآ ، ياه  نامرآ  بالقنا و  ندوب  یبهذـم 
(1) «. دش اکیرما  نارازگراک  يریگ  لفاغ  ثعاب  یمالسا  بالقنا  : » اکیرما تینما  ياروش  قباس  وضع  کیس ، يرگ 

يدـیدج ناگبخن  فذـح و  يولهپ ، رابرد  هب  ناگتـسباو  یمیدـق و  ناگبخن  نیداینب ، لوحت  کی  رد  ات  دـش  بجوم  بالقنا  تعرس 
، بالقنا ینعم  .دور  یم  یمـسا  دیآ و  یم  یمـسا  عقاورد  دوش ، یم  بالقنا  هک  يا  هرود  ره  رد  : » دـیدرف هتفگ  هب  .دـنوش  نیزگیاج 

(2) «. تسا امسا  بایغ  روهظ و 

(3) «. متسه همه  رازگتمدخ  مراد ، تایح  ات  : » دیوگب دوب  هدمآ  هک  مییوگ  یم  یصخش  ياه  هاگدید  زا  لصف ، نیا  همادا  رد 

نوریب زا  یهاگن  ماما ، فلا )

نوریب زا  یهاگن  ماما ، فلا )

مهم زا  یکی  .دش  زاغآ  شبنج  نیا  ییارچ  نوچ و  ودنچ  لیلحت  یسررب و  نادیهش ، نوخ  نتـسشن  رمث  هب  بالقنا و  يریگ  لکـش  اب 
.تشاد هدهعرب  ینیمخ  ماما  هک  دوب  يا  هنایارگ  هبخن  تیاده  يربهر و  هلئسم  تضهن ، نیا  داعبا  نیرت 

هب يدادبتـسا ، ياه  تیمکاح  فلاخم  لـصا  رد  یهلا  ناـیدا  تفگ : دـیاب  نخـس ، نیا  رب  همدـقم  ناونع  هب  بـالقنا ، ثحبم  همادا  رد 
« توغاط تیمکاح   » ار تیمکاح  عون  نیا  میرک  نآرق  .دنا  هدوب  یعمج  دادبتسا  يانعم  هب  ناگبخن  تموکح  ای  درف  تیمکاح  موهفم 

دنرب یم  تملظ  هب  رون  زا  ار  ناسنا  هک  دناد  یم 

ص131. ، 1378 يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  نارهت ، نارگید ، ثیدح  رد  ینیمخ  ماما  ییاضترم ، ربکا  یلع  - 1
ص 19. ، 1381 رظن ، رشن  پاچ و  یشهوژپ  یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، نامزلارخآ ، تاحوتف  یهرف و  رادید  دیدرف ، دمحا  - 2

ص 472. ج 10 ، ماما ، هفیحص  - 3
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ص:191

(1) .دوش یم  نومنهر  ییانشور  رون و  يوس  هب  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ ، لاح ، نیع  رد  و 

يراگتسر و هب  یبایتسد  دوخ ، ریسم  رد  تفرگ و  ماجنا  نایتوغاط  تملظ  زا  تاجن  ییاهر و  يارب  هک  دوب  یتکرح  یمالسا ، بالقنا 
، هعماج رد  هک  دوب  یناگتـسجرب  نایامنهار و  دوجو  هجیتن ، نیا  هب  یـسرتسد  همزال  .دوب  هداد  رارق  رظن  رد  فدـه ، ناونع  هب  ار  حالف 

نانآ هب  زین  مدرم  رگید ، يوس  زا  دنشاب و  هتـشاد  ار  مدرم  تیاده  ییاناوت  وس ، کی  زا  هعماج ، ناگبخن  ناونع  هب  هتـشاد و  یهاگیاج 
.دنروآ يور 

دـشرم کی  يداقتعا ، ملعم  کی  ماقم  زا  دوب و  ینید  يامنهار  ملاع و  کی  زیچ  ره  زا  لبق  بالقنا ، ماـما  ناریا ، یمالـسا  تضهن  رد 
رگید ًالومعم  هک  ییاه  یگتـسجرب  اه و  یگژیو  راـنک  رد  ناـشیا  .تفرگ  رارق  هعماـج  شریذـپ  دروم  یهقف  عجرم  کـی  یقـالخا و 

تسناوت یم  اما  دوبن ، درف  هب  رـصحنم  هچرگا  هک  دندوب  یلوصا  اه و  یگژیو  ياراد  دندرب ، یم  هرهب  نآ  زا  زین  هعماج  ینید  ناگبخن 
؛ مدرم اب  تقادص  راهچ _  مالک ؛ رد  تحارـص  هس _  راقو ؛ شمارآ و  ود _  مدق ؛ تابث  کی _  دـماجنیب : نارگید  زا  ناشیا  زیامت  هب 

.تایونعم هب  لاغتشا  شش _  تامیمصت ؛ رد  تیارد  جنپ _ 

دوجو هب  دـنک ، یم  یهاگن  یمالـسا  تضهن  رد  يربهر  ماقم  رب  يرظنم ، ره  زا  سکره  ات  دوب ، هدـش  بجوم  اـه  یگژیو  نیا  دوجو 
دیؤم اهرظنراهظا ، نیا  زا  ییاه  هنومن  نایب  .دنک  هراشا  ینیمخ  ماما  تیصخش  رد  اه  یگتسجرب  نیا 

.257 هرقب : کن : - 1

یمالسا بالقنا  www.Ghaemiyeh.comناگبخن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 242زکرم  هحفص 202 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13493/AKS BARNAMEH/#content_note_191_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:192

یم هراشا  نازادرپ  هیرظن  نارادم و  تسایس  یخرب  دید  زا  ناشیا  تیصخش  هب  ثحب  لیمکت  رد  هک  تساه  یگژیو  نیا  شرگن و  نآ 
: دوش

اه بالقنا  نیرتهب  زا  یکی  ریـسم  رد  ار  ناریا  تلم  یماـمت  هک  تسا  یتیـصخش  ینیمخ  ماـما  اـقیرفا :) ناربهر  زا   ) هباـگوم تربار  _ 
(1) .دندرک يربهر 

(2) .دوب ناهج  نافعضتسم  ردپ  ماما ، نیطسلف :) نایحیسم  هدنیامن   ) یچوپاک فقسا  _ 

هوکـش تمظع و  يارب  تسکـش و  مه  رد  ار  هاش  میژر  هک  دوب  یـسک  ینیمخ  هللا  تیآ  هیروس :) دیقف  روهمج  سیئر   ) دسا ظفاح  _ 
(3) .درک هزرابم  رگبوکرس ، زواجتم و  ياهورین  ربارب  رد  یگداتسیا  ناناملسم و  نامرآ  زا  عافد  مالسا و 

(4) .تسا ناناملسم  تیاده  غارچ  زین  هدنیآ  رد  ینیمخ  ماما  ياه  مایپ  ناتسکاپ :) قباس  ریزو  تسخن   ) وتوب ریظن  یب  مناخ  _ 

مالسا نید  هب  قیمع  داقتعا  تقادص و  ینیمخ ، هللا  تیآ  تیزم  نیرت  گرزب  ییاکیرما :) هدنسیون  هاگشناد و  داتـسا   ) لیب .ا  .زمیج  _ 
(5) .دوب عیشت  ننس  بادآ و  زا  يوریپ  اب  يربهر ، يارجا  و 

نرق نیا  رد  خـیرات  گرزب  نادرم  زا  یکی  ینیمخ ، ماـما  بـالقنا :) هناتـسآ  رد  نارهت  رد  اـکیرما  ترافـس  رادراـک   ) تشرپ يرنه  _ 
لوبق ار  دوخ  تواضق  اهنت  هک  دوب  يدرم  وا  .دوب  هدـشن  كرد  یبوخ  هب  شتیـصخش  هک  داد  دـنهاوخ  ناشن  يزور  ناخروم  ...دوب . 

(6) .تشاد

ص 77. نارگید ، ثیدح  رد  ینیمخ  ماما  - 1

ص 36. نارگید ، ثیدح  رد  ینیمخ  ماما  - 2

ص 24. نارگید ، ثیدح  رد  ینیمخ  ماما  - 3
ص 9. نارگید ، ثیدح  رد  ینیمخ  ماما  - 4

ص 130. نارگید ، ثیدح  رد  ینیمخ  ماما  - 5

ص 132. نارگید ، ثیدح  رد  ینیمخ  ماما  - 6
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ص:193

(1) .تسا یسایس  هشیدنا  يداو  رد  نیشیپ  ياملع  تنس  مسجت  ینیمخ ، ماما  رگشهوژپ :) هدنسیون و   ) راگلا دماح  _ 

هکنآ بلاج  .تسا  هدـمآرد  شراگن  هب  بالقنا  يربهر  فصو  رد  هک  دوب  یباتک  اـه  هد  هلمج و  اهدـص  زا  هلمج  دـنچ  دـمآ ، هچنآ 
هب ببس  هچنآ  هک  دنراد  ناعذا  هتکن  نیا  هب  تضهن ، یسررب  رد  یناریا _  هناگیب و  یبرغ ، یقرـش و  زا  معا  اه _  باتک  ناگدنـسیون 

ینید و ناگبخن  ثداوح ، جومرپ  يایرد  رد  یتشک  نیا  نارگتیاده  راد و  ناکس  دوب و  مالـسا  دش ، بالقنا  یتشک  ندمآرد  تکرح 
.تفر یم  رامش  هب  یمالسا  هعماج  ناگدیزگرب  زا  یکی  ینیمخ ، هللا  تیآ  هک  دنرواب  نیا  رب  نانیا  .دندوب  یبهذم  ناگدبز 

ماما مالک  زا  ماما ، ب )

ماما مالک  زا  ماما ، ب )

ِداهن تضهن و  يربهر  هصخاش  ناونع  هب  بالقنا ، ناـیرج  رد  ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  یمظعلا  هللا  تیآ  هاـگیاج  دـیدرت ، نودـب 
ریبک ربهر   » دوخ هاگدـید  زا  يربهر ، نیا  اما  .تسا  یندـشانراکنا  ینید ، ناـگبخن  زا  يا  هنومن  یبهذـم و  تیعجرم  ییاوشیپ و  زراـب 

؛ تشاد یهاگیاج  هچ  ناشیا  دزن  هدیزگرب ، يربهر  هلئسم  دوب و  هنوگچ  بالقنا »

ار دوخ  هرامه  اما  تشاد ، شیوخ  شود  رب  ار  یمالـسا  تضهن  يربهر  هچرگ  ینیمخ ، ماما  ینید : مولع  بـالط  زا  يا  هبلط  کـی _ 
یفیعض هبلط  کی  ینیمخ  : » تسا نینچ  ماما  ياهریبعت  زا  یضعب  .تسناد  یم  ینید  مولع  هبلط  کی 

ص 135. نارگید ، ثیدح  رد  ینیمخ  ماما  - 1
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ص:194

(1) «. تسا ناشدوخ  رکون  نوچ  دنراد ؛ هقالع  وا  هب  مه  مدرم  دنک و  یم  تبحص  امش  اب  هتسشن ، اجنیا  .تسا 

(2) «. نایاقآ امش  ات  هبلط  نم  زا  ینعی  میتسه ، لوئسم  زورما  »

(3) «. منک یم  هظعوم  نم  نکل  متسین ، لوئسم  متسه و  يا  هبلط  نم  هتبلا  دنتسه ، لوئسم  هک  یصاخشا  مامت  نم و  » 

دنهاوخ یم  اهنیا  ینیمخ ، هبلط  نیا  مالـسا ، گرزب  عجارم  نیا  نایاقآ ، نیا  هک  دنا  هدرک  ادیپ  انعم  نیا  هب  داقتعا ، دنا  هدیمهف  تلم ] »]
(4) «. ار مدرم 

(5) «. مدوب لوغشم  مدوخ  هزادنا  هب  مدوب و  يا  هبلط  کی  مه  نم  مدوب ، نم  هک  فجن  رد  »

نیا اب  دـمآ ، یم  باسح  هب  یعامتجا  ینید و  هبخن  کی  امزیراک و  ربهر  کـی  هچرگ  ینیمخ ، ماـما  مدرم : اـب  فیدر  کـی  رد  ود _ 
ار نم  میـشاب ، فیدر  کی  رد  همه  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، حرط  نم  شیپ  هک  يزیچ  نآ  » ؛ تسناد یم  مدرم  زا  ار  دوخ  هرامه  لاـح 

(6) «. راک رد  تسین  یتاقبط  هلئسم  .دینکب  باسح  ناتدوخ  زا 

(7) «. تسا هدناوخ  ردارب  ار  ام  میرک ، نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  .تسا  حرطم  يردارب  نم ....  شیپ  نم ! نازیزع  »

ص 300. ج 11 ، ماما ، هفیحص  - 1

ص 278. ج 16 ، ماما ، هفیحص  - 2

ص 390. ج 16 ، ماما ، هفیحص  - 3
ص 297. ج 1 ، ماما ، هفیحص  - 4
ص 323. ج 6 ، ماما ، هفیحص  - 5
ص 474. ج 9 ، ماما ، هفیحص  - 6

ص 352. ج 11 ، ماما ، هفیحص  - 7
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ص:195

هدـنز اـجنیا  رد  ار  مالـسا  هک  میدرک  ماـیق  مه  اـب  همه  .وت  زابرـس  نم  هن  ینم ، زابرـس  وت  هن  هللاءاـش ، نا  میتسه  ادـخ  زابرـس  همه  اـم  »
(1) «. مینک

هاگیاج هک  تسا  هدـش  لقن  یثیداحا  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  رازگتمدـخ : وگاـعد و  هس _ 
نیرتهب ؛(2)  َابْرَک ُْهنَع  َفَشَک  ْوَا  ...ٍعْوُج  ْنِم  َمَعْطَا  ْنَم  ِهللا  َیِلا  ِلامعَْالا  ُّبَحَا  : » دومرف ربمایپ  دنک ؛ یم  صخشم  ار  اعد  يرازگتمدخ و 

«. تسا ندرک  فرطرب  وا  زا  ار  یتمحز  ای  اونیب و  ندرک  ریس  ادخ ، شیپ  رد  اهراک 

تـسود دنزرو ، یم  رارـصا  اعد  راک  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ؛(3)  اَعُّدـلا ِیف  َنیِِّحلُْملا  َُّبُِحی  َهللا  َّنِا  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 
دنوـیپ اـت  ما  هدــمآ  نـم  « ؛ دنتــشاد دــیکأت  نآ  رب  ینیمخ  ماـما  هـک  دوـب  يدراوـم  زا  ندرک ، اـعد  يرازگتمدــخ و  عوـضوم  .دراد »

رمع زا  هک  يا  هظحل  دـنچ  نیا   » (4) «. متـسه همه  رازگتمدخ  مراد ، تایح  ات  هک  منک  هضرع  نازیزع  امـش  هب  ار  مدوخ  يرازگتمدـخ 
«. متسه امش  تمدخ  رد  نم  تسا ، یقاب  نم 

(5) «. منک یم  مناوت  یم  هک  ردق  نآ  منکب ، حیحص  تمدخ  مناوت  یمن  هک  نم  هتبلا  « » .متسه همه  رازگتمدخ  مشاب ، اج  ره  نم  »

هب نم  ، » نیاربانب .دـیآ  یمرب  ییوگاعد  اـهنت   (6)« .متـسه فیعـض  درمریپ  کی  هک  نم   » زا نوچ  دنک ، یم  حیرـصت  ینیمخ  ماما  هتبلا 
نایاقآ همه  هب  امش و  همه 

ص 335. ج 13 ، ماما ، هفیحص  - 1
ناـمزاس نارهت ، هدـنیاپ ، مساـقلاوبا  همجرت : هلآ ،)  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  راـصق  تاـملک  هعوـمجم   ) هحاـصفلا جـهن  - 2

ص 14. نادیواج ، تاراشتنا 
ناـمزاس نارهت ، هدـنیاپ ، مساـقلاوبا  همجرت : هلآ ،)  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  راـصق  تاـملک  هعوـمجم   ) هحاـصفلا جـهن  - 3

ص 162. نادیواج ، تاراشتنا 
ص 472. ج 10 ، ماما ، هفیحص  - 4
ص 313. ج 12 ، ماما ، هفیحص  - 5
ص 107. ج 13 ، ماما ، هفیحص  - 6
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ص:196

(1) «. منکن یهاتوک  هک  دینک  اعد  مراودیما  .تسا  ییوگاعد  شا  یکی  هک  تسا  نم  هفیظو  هک  هچنآ  متسه و  وگاعد 

(2) «. مدرک یم  هیده  نایاقآ  هب  ار  نآ  متسناد  یم  رتالاب  يزیچ  اعد  زا  رگا  نم  »

دید دـیاب  دـش ، هضرع  یبلاطم  بالقنا ، يربهر  رد  ینیمخ  ماما  هاگیاج  هرابرد  نیا ، زا  شیپ  ماوع : تیادـه  ماـیق و  يربهر  راـهچ _ 
هک یلاح  نیع  رد  مه  ام  مالـسا  ناـگرزب  ًالـصا  .تسین  حرطم  يربهر  مالـسا  رد  : » تسا هدوب  هچ  يربهر  دروم  رد  ناـشیا  دوخ  رظن 

(3) «. يربهر مسا  ات  تسا  رتهب  مشاب  امش  رازگتمدخ  نم  یناعم  نیا  تسا  هدوبن  حرطم  ناششیپ  کلذ  عم  دندوب ، يونعم  ياهربهر 

، تسین راـک  رد  يربـهر  ربـهر ، دـنیوگب  هک  تسا  نیا  زا  رتـهب  رازگتمدـخ ، دـنیوگب  نم  هـب  رگا  هـک  دـیهدب  ار  نـیا  لاـمتحا  امـش  »
(4) «. مینکب تمدخ  هک  هدرک  فظوم  ار  ام  مالسا  .تسا  حرطم  يرازگتمدخ 

امش زا  یناونع  هدافتسا  مهاوخب  هک  نم  رـس  رب  كاخ  .یناونع  هدافتـسا  هن  مینک ، هدافتـسا  دیابن  نامدوخ  ...میرادن ، یقح  چیه  اهام  »
(5) «. مربب ار  شا  هدافتسا  نم  دوش و  هتخیر  امش  نوخ  ...منکب . 

(6) «. تسین راک  رد  يربهر  ریغ  يربهر و  هیضق  متسه و  اهامش  همه  زا  یمداخ  کی  نم  »

هک دوب  يا  هبخن  لاح ، ره  هب  دوب ، ناـشیا  ینتورف  عضاوت و  رگناـیب  هچرگ  ینیمخ ، ماـما  نانخـس  رون : ماـما  روهظ  زاـس  هنیمز  جـنپ _ 
اما .درک  يربهر  ار  بالقنا 

ص 280. ج 12 ، ماما ، هفیحص  - 1

ص 265. ج 14 ، ماما ، هفیحص  - 2

ص 352. ج 11 ، ماما ، هفیحص  - 3

ص 463. ج 10 ، ماما ، هفیحص  - 4
ص 56. ج 8 ، ماما ، هفیحص  - 5

ص 281. ج 6 ، ماما ، هفیحص  - 6
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، خـیرات یـسررب  ناشیا  رظن  هب  .دراد  یلـصا  بحاص  ربهر و  بالقنا ، هک  دوب  هدـیقع  نیا  رب  يدـج  روط  هب  ناـشیا ، هک  تسناد  دـیاب 
ناحلصم هکنیا  .دنا  هتـشاد  هعماج  ناحلـصم  هک  تسا  یتافـص  یهاوخریخ ، یتسیز و  هداس  دهز و  میلـست ، یگدنب و  دهد  یم  ناشن 

: ینیمخ ماما  رظن  هب  دندرک ، یم  هچ  دنتسیک و  هعماج 

تسا هدوب  نیا  يارب  ایبنا  مامت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ایبنالا  متاخ  ات  هدمآ  (ع ) مدآ هک  یتقو  نآ  زا  تیرـشب ، رـشب و  ردص  زا  ایبنا  مامت 
مهیلع ) همئا زا  رتالاب  يدرف  ام  .میرادـن  ایبنا  دوخ  زا  رتالاب  يدرف  اـم  .دـندرک  یم  هعماـج  يادـف  ار  درف  .دـننک  حالـصا  ار  هعماـج  هک 

(1) .هعماج يارب  دندرک  یم  ادف  ار  ناشدوخ  اهدرف  نیا  .میرادن  مالسلا )

همزال .دریگب  رایتخا  رد  ار  نآ  دـناوتب  سکره  هک  دوبن  يزیچ  مه  هعماـج  تیادـه  يربهر و  هلئـسم  بـالقنا ، ریبک  ربهر  حیرـصت  هب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  طقف  : » ینیمخ ماما  هتفگ  هب  مه  نآ  هک  دوب  اطخ  زا  يرود  هعماج ، رد  یهلا  صاخ و  يربهر 

نیا رب  بالقنا  هلئسم  دروم  رد  ماما  نیاربانب ،  (2)« .دنک یم  هابتشا  يرگید  سکره  .دندرک  یمن  هابتـشا  (ع ) همئا و  (ع ) ناربمایپ رگید 
ام همه  ام ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  هللا  هیقب  ترـضح  كرابم  دوجو  تاکرب  زا  تسا و  مالـسا  زا  تسه  هچره  : » هک دوب  رواـب 

(3) «. میتسین يزیچ 

ص 213. ج 15 ؛ ماما ، هفیحص  - 1
ص 37. ج 12 ، ماما ، هفیحص  - 2

ص 291. ج 20 ، ماما ، هفیحص  - 3
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هجرف یلاعت  هللا  جـع  هللا  هیقب  كرابم  دوجو  اـم ، همه  امـش و  همه  ربهر  : » دوب صخـشم  ینیمخ  ماـما  هاگدـید  زا  يربهر  هلئـسم  سپ 
(1) «. میروایب تسد  هب  تسادخ ، تیاضر  هک  ار ، راوگرزب  نآ  تیاضر  هک  مینک  راتفر  يروط  اهامش  اهام و  دیاب  .تسا  فیرشلا 

.تسا يدام  ياه  شنیزگ  یـسایس و  ياه  فراعت  زا  رتارف  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  يربهر  هلئـسم  هک  تسا  نشور 
: هک درک  یم  دیکأت  ینیمخ  ماما  نیاربانب ،

رد یمود  هکنیا  يارب  تسا ، لوا  صخـش  میوگب  مناوت  یمن  .تسا  نیا  زا  رت  گرزب  مراذـگب ، ناشیا  يور  ربهر  مسا  مناوت  یمن  نم 
هدرک هریخذ  ادخ  هک  تسا  ینآ  .تسا  دوعوم  يدـهم  هک  نیمه  الا  مینک ، ریبعت  يریبعت  چـیه  اب  ام  میناوت  یمن  ار  ناشیا  .تسین  راک 

(2) .رشب يارب  تسا 

همدـقم و ار  دوخ  تساوخ  یم  هک  تسا  هدوب  یتکرح  شبنج و  یمالـسا ، بالقنا  رگن ، یقیقح  رتزاب و  دـید  کی  زا  بیترت ، نیدـب 
: دیامرف یم  بالقنا  ریبک  ربهر  .دنادب  رون  تمحر و  ماما  رورسلاروفوم  روهظ  يارب  يا  هنیمز 

بالقنا رجف  عولط  هب  دیامن و  داجیا  متـس  ریز  ياه  هدوت  رد  میظع  يراجفنا  هک  دشاب  یهلا  يا  هقراب  هقرج و  بالقنا ، نیا  تسا  دیما 
(3) .دوش یهتنم  هادفلا » همدقمل  انحاورا   » هللا هیقب  ترضح  كرابم 

ناگبخن هاش  هاش و  ناگبخن  . 8

ناگبخن هاش  هاش و  ناگبخن  . 8

اب ناگبخن ، زا  هورگ  نیا  تیعـضو  تمـسق ، نیا  رد  .دـش  نایب  یبلاـطم  نیا  زا  شیپ  يو ، نوماریپ  ناـگبخن  هاـش و  صخـش  دروم  رد 
.دوش یم  یسررب  یمالسا ، بالقنا  تیروحم  هب  هجوت 

ص 140. ج 14 ، ماما ، هفیحص  - 1

ص 480. ج 12 ، ماما ، هفیحص  - 2
ص 75. ج 15 ، رون ، هفیحص  - 3
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رادروخرب نادـنچ  یتیعورـشم  زا  رگید  دوب ، هتفرگ  بقل  ییاکیرما » هاش  ، » نایناریا فرط  زا  هک  هاـش  مدرم ، تازراـبم  يریگ  جوا  اـب 
یم هرادا  ار  يولهپ  میژر  هک  مکاح _ ، ناگبخن  نایم  رد  یتح  هاگدید  نیا  .دـندوب  لقتـسم  ردـتقم و  یناریا  ناهاوخ  نایناریا ، .دوبن 
مه نانآ  يارب  همه  نیا  اب  .دـندرک  یم  نیمأت  میژر  نیا  قیرط  زا  ار  دوخ  یـسایس  يداصتقا و  عفانم  هچرگ  تشاد ؛ دوجو  دـندرک _ 

اب دیـشوک  یم  هاش  رگید ، يوس  زا  .دـش  یم  یقلت  تناها  کی  دوب ، ناگناگیب  هب  بوسنم  اکیرما و  هدـناشن  تسد  هک  یهاـش  دوجو 
ار هعماج  ناگدـبز  یعامتجا و  فلتخم  ياه  هورگ  یقلت  تردـق ، مره  رد  ناگبخن  شدرگ  ندرک  یلمع  یـسایس و  زاب  ياضف  داجیا 

تـسد زا  فلا ) دنتـسناد : یم  یپ  رد  یپ  لماع  هس  رثا  رب  ار  بالقنا  یخرب ، هک  دوب  اجنیا  هلئـسم  .دـنک  حیحـصت  تردـق ، راتخاس  زا 
(1) .از باتش  لماوع  ج ) ناگبخن ؛ يریذپان  فاطعنا  ب ) لداعت ؛ نتفر 

هب زاغآ و  تاعوبطم  ناینادـنز و  يدازآ  ناریزو و  تسخن  رییغت  زا  هک  شناگبخن  هاش و  يریذـپ  فاـطعنا  یمالـسا ، بـالقنا  رد  اـما 
، دش رجنم  هاش  هلیـسو  هب  بالقنا  يادص  ندینـش  هب  یتح  دیماجنا و  يریـصن ) ادـیوه و  نوچمه   ) يرابرد ناگدـبز  یخرب  تشادزاب 

.درک یمن  لمحت  ار  ناگبخن  نیا  بالقنا  لیس  رگید ، .دوش  بالقنا  عیرست  عنام  تسناوتن  مادک  چیه 

، نیاربانب .دنتـشاد  تکراشم  هاش  میژر  هرادا  رد  هک  دوب  یناگدـیزگرب  اب  تفلاـخم  یمالـسا ، بـالقنا  ياـه  یگژیو  زا  یکی  عقاورد 
هتشذگ میژر  رد  هک  يرالاس  ناوید  ناگبخن  .دمآ  دیدپ  دوجوم  ياه  شرگن  راتخاس و  رد  ینیداینب  تارییغت 

ص 168. یگدنیامن ، داهن  مق ، یگنوگچ ، یئارچ و  یمالسا ، بالقنا  ناگدنسیون ، زا  یعمج  - 1
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.تفرگ تروص  يا  هشیر  لکش  هب  ناگبخن ، رییغت  دندش و  هتشاذگ  رانک  ًالماک  دندوب ،

دنمورین رایـسب  يداصتقا  تورث  یـسایس و  رظن  زا  هاش ، اضردمحم  نامز  رد  هک  تسناد  يدارفا  لماش  ناوت  یم  ار  ندش  فذـح  نیا 
نانیا و .دـندش  یم  هدـیزگرب  دـندوب ، هداوناخ  لهچ  دودـح  دوش  یم  هتفگ  هک  اـه ، هداوناـخ  نیا  زا  یـسایس  هبخن  نیرتشیب  دـندوب و 

.دندوب يو  لرتنک  تحت  دندمآرد و  يو  مادختـسا  هب  هدـش و  نیچ  تسد  هاش  هلیـسو  هب  طسوتم ، هقبط  ياه  تارکونکت  زا  يرایـسب 
بجوم هلئـسم  نیا  .دـنداد  تسد  زا  ار  دوخ  یعامتجا  هاگیاپ  يداصتقا و  یـسایس ، هاگیاج  بالقنا ، جوم  اب  ییورایور  رد  هورگ  نیا 

یم رامـش  هب  هعماج  نییاپ  تاـقبط  زا  یتموکحریغ و  ناـگبخن  وزج  وت ، هراـپ  لوق  هب  هک  دـنریگ  رارق  تیمکاـح  رد  یناـسک  اـت  دـش 
.دندمآ

نارگ لیلحت  دروم  رد  يراک  منادـن  نیا  .دـش  دـهاوخ  هچ  تسناد  یمن  بالقنا ، جوا  رد  زین  ناگبخن  هاش  یهاش ، ناـگبخن  رب  نوزفا 
فورعم ناگدنـسیون  زا  یکی  .دوب  هدـنام  یقاب  یهاـم  ود  نآ  يزوریپ  اـت  دوب و  هتفرگ  جوا  بـالقنا  هکنیا  اـب  .دوب  قداـص  زین  یبرغ 

: زا دندوب  ترابع  اه  لح  هار  نیا  يدیلاه ، درف  هتشون  هب  .تسناد  یم  سرتسد  رد  ار  نکمم  لح  هار  دنچ  یبرغ ،

کی هب  نداد  هزاـجا  روظنم  هب  یلعف ، میژر  رد  تارییغت  داـجیا  شنانیـشناج 2 . هاش و  يولهپ  نادناخ  هلیـسو  هب  يروتاتکید  همادا  . 1
ندرکاثنخ زا  سپ  ای  شنادـناخ  هاش و  لماک  يرانکرب  زا  سپ  یماـظن  يروتاـتکید  تلود 3 . رد  تکراشم  یـسایس و  يدازآ  نازیم 

هطورشم 5. ًالماک  تنطلس  کی  ای  يروهمج  میژر  کی  تحت  يراد ، هیامرس  یسارکمد  کی  داجیا  نانآ 4 . یسایس  دییأت 
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(1) .تسا روصت  لباق  یماجنارس  نینچ  یتسیلایسوس و  هعماج  کی  رارقتسا  بالقنا و  قیرط  زا  يراد  هیامرس  ینوگنرس  رگید  ناکما 

: دسیون یم  شباتک  نامه  ینایاپ  ياهرطس  رد  ییاکیرما ، رگ  لیلحت  نیا 

هک یعناوم  رب  هدرک ، لزع  تردق  زا  ار  شنایفارطا  يولهپ و  روتاتکید  ناریا ، مدرم  رود ، نادنچ  هن  ینامز  رد  هک  تسا  نکمم  ًالماک 
.دنزاسب هفرم  تسیلایسوس  ناریا  کی  دننک و  هبلغ  دنراد ، هار  رد 

زا هلئـسم  نیا  .دـنوش  فقوتم  درک » دـیاب  هچ   » رد هاش »  » اهنآ سأر  رد  ناریگ و  میمـصت  همه  ات  دوب  هدـش  ببـس  اه  لیلحت  هنوگ  نیا 
سانـش هعماج  یقارن ، ناسحا  .درک  ینیرفآ  شقن  بالقنا ، عوقو  رد  مه  هاش  دوخ  هکنیا ، نآ  دوش و  یم  یـسررب  زین  رگید  دید  کی 

یمیج راـنک  رد  يو  .داـتفا » یمن  قاـفتا  بـالقنا ، نیا  دوب ، ناریا  هاـش  ياـج  هب  يدـنمدرخ  صخـش  رگا  : » دـیوگ یم  يولهپ ، میژر 
صخش ار  بالقنا  یناب  نیموس  دوب ، هدارااب  يوق و  یمدآ  هک  ینیمخ ، ماما  تسناد و  یمن  هاش  هاگ  هیکت  ار  اکیرما  رگید  هک  رتراک ،
لئاسم تسناوت  یم  دید ، یم  ار  روما  رگید  يا  هنوگ  هب  رگا  .دوب  ریذپ  بانتجا  شیاهاطخ  زا  يرایسب  هاش  يو ، رظن  هب  .دناد  یم  هاش 

(2) .دنک لح  ار 

نیرفآ بالقنا  نارواب  نید  . 9

نیرفآ بالقنا  نارواب  نید  . 9

زا یبلاطم  تفگ  ناوت  یم  تمسق ، نیا  رد  .دش  نایب  یبلاطم  بالقنا ، رد  نید  شقن  ینید و  ناگبخن  هرابرد  هتشذگ ، ياه  شخب  رد 
.دوش یم  هئارا  ثحبم ، ود  نیا  بیکرت 

ص 283. هعسوت ، يروتاتکید و  ناریا ، - 1
ص 147. یقارن ،) ناسحا  اب  وگو  تفگ   ) ماخ تشخ  رد  يوبن ، میهاربادیس  - 2
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دـح و رد  دوخ ، ینورد  تردـق  راهم  زا  ینید ، ناگبخن  هاـگره  هک  تسا  هدـش  هتفریذـپ  زین  یخیراـت  ظاـحل  هب  نشور و  هلئـسم  نیا 
گنهآ ندمآ  دیدپ  بجوم  دنا ، هتفرگ  راک  هب  رشب  تداعس  دشر و  هار  رد  ار  دوخ  عیـسو  تردق  دنا و  هدوب  رادروخرب  یفاک  هزادنا 

ناگبخن زا  هتـسد  نآ  دندقتعم ، روشک  تیعمج  رتشیب  ناریا ، رد  .دـنا  هدـش  دوخ  هعماج  رد  نآ  يود  ره  ای  يونعم  ای  يدام  تفرـشیپ 
لیالد هب  هک  یناگبخن  .دنتسه  ینید  ناگبخن  دنشاب ، مدرم  يایوگ  نابز  دنتسناوت  یم  رگید  هورگ  ره  زا  رتهب  هک  یگنهرف  یـسایس و 

ياه شبنج  یمامت  رد  تکراشم  درک  رکذ  ناوت  یم  ار  لماوع  نیا  هنیمز ، نیا  رد  .دـننک  یم  مهارف  ار  شقن  نیا  ياـفیا  نوگاـنوگ ،
.یبهذم ياه  نمجنا  ینید و  عماجم  هدرتسگ  هکبش  لرتنک  تلود ؛ زا  یلام  لالقتسا  هعماج ؛ یتنس  راشقا  اب  نیرید  دنویپ  یمدرم ؛

اب ناـنیا ، زا  هتـسد  ره  تسا  یعیبط  هتبلا  .دـنا  هعماـج  یلم  ینید و  تیوه  يزاـسزاب  یپ  رد  هراومه  هعماـج ، يرکف  ناـگبخن  عقاورد ،
زا رگید ، يا  هدـع  .دـندرک  یم  هعیـش  مالـسا و  يژولوئدـیا  نیزگیاج  ار  يرگ  یناریا  یخرب  دـننک ؛ یم  لمع  دوخ  صاـخ  درکیور 

(1) .دندرامگ تمه  ینید  تیوه  يزاسزاب  هب  رگید  يا  هتسد  .دنتفگ  یم  نخس  یملع  مسیلایسوس  بلاق  رد  یناریا ، تیوه 

هوزج اه و  هلجم  راشتنا  دندروآ : لمع  هب  یگنهرف  تضهن  کی  داجیا  يارب  یعیسو  شالت  يولهپ ، تنطلس  ياه  همین  زا  ریخا ، هورگ 
رایتخا رد  هاگـشناد و  هب  دورو  ینامز ؛) هرود  نآ  رد  هاـم  رد  هخـسن  رازه  شورف 50  اب  مالـسا  بتکم  هلجم  نوچمه   ) یگنهرف ياـه 

، هیدهم هینیسح ، نوچ  يزکارم  نتخادنا  هار  هب  یبهذم ؛ سرادم  سیسأت  اه ؛ ناتسریبد  اه و  ناتسبد  نتفرگ 

ص 113. ش 16 ، مراهچ ، لاس  یسایس ، مولع  هلجم  یلم ،» تیوه  یمالسا و  بالقنا  ، » يریهز اضریلع  - 1
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ناـیرج هک  دوب  یتاـناکما  هلمج  زا  يرادازع  ياـه  تئیه  ییاـپرب  یناوخ و  هضور  اـعد و  تاـسلج  ناـیانیبان ، هسردـم  ماـتیا ؛ نمجنا 
(1) .درک هدافتسا  یگنهرف  تضهن  نتخادنا  هار  هب  يارب  یبهذم 

روضح هاـش ، هلیـسو  هب  یـسایس  ياـه  ناـمزاس  بازحا و  مادـهنا  فلاـخم و  ياـه  هورگ  ینـالوط  یبوکرـس  هارمه  هب  لـئاسم  نیمه 
، یمالـسا بالقنا  نایرج  رد  ات  دـش  ثعاب  یبهذـم ، يوق  ياه  شیارگ  اب  نادنورهـش ، زین  ییاتـسور و  رجاهم و  ياه  هورگ  هدرتسگ 

هـشیدنا هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  رد  ینید  هبخن  نیرت  هتـسجرب  رظن  تمـسق ، نیا  شخب  نایاپ  .دوش  هتفریذـپ  ینید  ناگبخن  يربهر 
.دوش یم  حرطم  ارذگ  تروص  هب  ناشیا 

: دنرمش یمرب  ار  اه  یگژیو  نیا  ینید ، ناگبخن  شالت  یفرعم  رد  ینیمخ  ماما 

ار ماهبا  نیا  ات  .میزاس  فرطرب  دنا ، هدروآ  دوجو  هب  مالسا  هب  تبـسن  هک  ار  یماهبا  میفظوم  ام  : » ینیمخ ماما  رظن  هب  ییادز : ماهبا  . 1
(2) «. میهد ماجنا  میناوت  یمن  يراک  چیه  مییادزن ، ناهذا  زا 

رادـیب تسا ، هتخاس  ام  زا  هک  يراک  نیرت  گرزب  : » بالقنا ریبک  ربهر  نایب  هب  .تسا  هعماـج  نارگنـشور  هفیظو  نیا  يزاسرادـیب : . 2
(3) «. تسا مدرم  نتخاس  هجوتم  ندرک و 

تلم هک  یتفرـشیپ  نیا  : » دـیامرف یم  همادا  رد  دـناد و  یم  ینآرق  روتـسد  کی  تیعقاو و  کی  ار  هلوقم  نیا  ماـما ، يریذـپ : لوحت  . 3
نآ نوهرم  درک ، ناریا 

ص135. ، 1380 مدرم ، گنهرف  ناهفصا ، ناریا ، یمالسا  بالقنا  ياه  ناینب  یناهفصا ، رصن  دمحم  - 1
ص 135. ناریا ، یمالسا  بالقنا  ياه  ناینب  - 2

ص118. ، 1373 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  ظفح و  هسسؤم  نارهت ، هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  - 3
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(1) «. دش یمن  لصاح  انعم  نیا  ...دوب  هدشن  لصاح  اهرییغت  نیا  ات  ...دش  ادیپ  سوفن  رد  هک  دوب  یلوحت  دوب ، يرییغت 

ینید و ناگبخن  هاگیاج  دوش و  یسررب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد  ناگبخن  شقن  هک  دوب  نآ  رب  شالت  رـضاح ، راتـشون  هعومجم  رد 
زا سپ  بالقنا ، هدیزگرب  شخب  رد  .دوش  نایب  مادکره  يراذـگریثأت  تلع  نازیم و  ات  دوش  صخـشم  يرابرد ، یبالقنا و  ینیدریغ و 

« یهلا هریخذ  هبخن و   » شقن هب  ینمض  روط  هب  ناشیا ، تیصخش  هب  ینورد  ینوریب و  هاگن  بالقنا و  رد  ماما  هاگیاج  شقن و  یـسررب 
ات مایق  بالقنا و  نیا  تضهن و  نیا  دـشاب  یقاب  هک ...  مراودـیما  نم  : » تسا ناگمه  راـیتخا  بحاـص  دـیدرت ، نودـب  هک  دـش  هراـشا 

(3/9/1360  ) (2) «. دنک میلست  وا  هب  ار  تناما  ام  تلم  امش و  ام و  دیایب و  هللاءاش » نا   » یلصا بحاص 

ناوت یم  یتح  دشاب و  هتـشاد  دیاب  دراد و  یهاگیاج  سابل و  ره  رد  یماوع  هبخن و  ره  هک  تسا  ییوزرآ  نآ ، دـنام و  یم  هتکن  کی 
: دراد ام  یتموکح  متسیس  هدش و  اپرب  تموکح  یمالسا و  ماظن  یلصا  هفیظو  تفگ ،

میشاب دیفـسور  هک  دشاب  يروط  ناشیا ، ترایز  هب  هللاءاش  نا  میدش  قفوم  هچنانچ  رگا  هکنیا  يارب  زا  مینک ، ایهم  ار  نامدوخ  دیاب  ام  »
ادیپ هعـسوت  مه  اهروشک  ریاس  رد  هک  میراودیما  و  ام _  روشک  رد  دنا  هدش  هتفرگ  راک  هب  نالا  هک  ییاه  هاگتـسد  مامت  .ناشیا  شیپ 
ماما  ) (3) (. هیلع هللا  مالـس   ) يدـهم ترـضح  تاقالم  يارب  دـننک  ایهم  ار  ناشدوخ  هک  دنـشاب  هتـشاد  انعم  نیا  هب  هجوت  دـیاب  دـنک _ 

ینیمخ 7/4/1359)

ص 206. ج 9 ، رون ، هفیحص  - 1
ص 292. مهدزاود ، رتفد  نایبت ، - 2

ص 208. ج 12 ، رون ، هفیحص  - 3
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هناسر هبخن و  مجنپ : لصف 

هراشا

هناسر هبخن و  مجنپ : لصف 

بسانم کنیا  تیلقا ، هورگ  نیا  زا  مومع  يریذپریثأت  نانآ و  يراذگرثا  نازیم  هعماج و  رد  نانآ  شقن  ناگبخن و  اب  ییانـشآ  زا  سپ 
دای هعماج ، رب  نانآ  يراذـگریثأت  رازبا  ناـگبخن و  راـیتخا  رد  لـئاسو  زا  رگید ، نخـس  هب  ناـگبخن و  هعماـج و  لاـصتا  هطقن  زا  تسا 

نایرج رد  هبخن ، هناسر و  هطبار  سپـس  ناگبخن و  هاگیاج  فیعـضت  ای  میکحت  رد  نآ  هعـسوت  هناسر و  شقن  هراـبرد  یبلاـطم  هدرک ،
.دوش هئارا  یمالسا  بالقنا 

ناگبخن همیخ  نوتس  هناسر ، . 1

ناگبخن همیخ  نوتس  هناسر ، . 1

ناماس رد  یمومع ، راکفا  یهد  لکـش  رد  يداـیز  نازیم  هب  تاـعوبطم ) یعمج و  طاـبترا  لـئاسو  زا  معا   ) اـه هناـسر  کـش ، نودـب 
هک دنرواب  نیا  رب  یخرب  .دـنرثؤم  ناهج ، رد  دوجوم  ياه  ماظن  شزادرپ  اه و  گنهرف  لرتنک  رد  تسایـس ، نادرم  راتفر  هب  ندیـشخب 

ناگدـننکدیلوت زا  یکچوک  هورگ  نویزیولت ، ویدار و  وئدـیو ، ملیف ، دـننام  یطابترا ، ياه  يرواّنف  دوجو  اب  اه ، هناسر  لوا  رـصع  رد 
هب هبناج ، کی  طابترا  نیا  تسا  یهیدب  .دننک  لاسرا  نابطاخم  زا  یعیسو  هورگ  يارب  ار  رابخا  اه و  یهگآ  تاعالطا ، دنتـسناوت  یم 

.دوب اه  هناسر  لوا  رصع  هجیتن  دمایپ و  نیرت  مهم  یطابترا ، گرزب  ياه  تکرش  برغ و  یگنهرف  هطلس  .دیماجنا  یم  رترب  طابترا 
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نیا .تسا  هدـمآ  دوجو  هب  تاطابترا  زا  يدـیدج  لکـش  اه ، هناسر  مود  رـصع  رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  زین  نارظن  بحاـص  زا  یهورگ 
، هنایار هراوهام ، ندـش  هارمه  .تسا  هدـمآ  تسد  هب  تسخن  رـصع  هناـسر  اـب  یطاـبترا ، دـیدج  ياـه  يرواـنف  ماـغدا  قیرط  زا  هجیتن 

لماک روط  هب  ار  یلبق  متسیس  ات  دور  یم  دیآ و  دوجو  هب  یلبق  متسیس  يارب  يا  هزات  ياه  نیـشناج  ات  هدش  بجوم  نفلت ، نویزیولت و 
.دربب نیب  زا 

دوب دهاوخن  هفرط  کی  اهنت  دیلوت  .دور  یم  نایم  زا  مایپ ، هدننک  فرصم  هدننکدیلوت و  نایم  داضت  رهاظ ، رد  هناسر ، دیدج  رصع  رد 
هب ریگارف  یلکـش  هک  دور  یم  مود ، رـصع  هچرگ  تسناد  دـیاب  اما  .دـنام  یمن  یقاب  زین  صاـخ  هورگ  کـی  راـصحنا  رد  نیارباـنب ، و 

، یلک روط  هب  تاعالطا و  رابخا ، زا  يا  هدمع  شخپ  راصحنا  هک  دراد  دیکأت  هتکن  نیا  رب  یمومع  دـهاوش  نانچمه  اما  دروآ ، تسد 
یم هتخادرپ  هتکن  نیا  هب  یناـیاپ  شخب  رد  هنیمز ، شیپ  نیا  اـب  .تسا  زکرمتم  كدـنا و  هورگ  راـیتخا  رد  ناـهج ، یگنهرف  تیعـضو 

؟ تسیچ هناسر  رد  ناگبخن  هاگیاج  هک  دوش 

یلکوم يرام  ناژ  دراد ؛ توافت  یگنهرف  یسارکمد  گنهرف و  ندرک  یتارکمد  تسا ، دقتعم  سیئوس  یگنهرف  نارازگراک  زا  یکی 
: دنک یم  دیکأت 

هک تسانعم  نآ  هب  نیا  دـننک و  یم  ادـیپ  ار  یگنهرف  راثآ  هب  یبایتسد  ناکما  مدرم  عیـسو  ياـه  هدوت  گـنهرف ، ندرک  یتارکمد  رد 
(1) .دنراد ار  نآ  زا  هدافتسا  قح  طقف  مدرم ، ياه  هدوت  تسا و  هبخن  یهورگ  تخپ  تسد  گنهرف ،

ص 32. ، 1380 ادص ، هعسوت  قیقحت و  نارهت ، ویدار ، یسانش  هعماج  رب  يدمآرد  تفلا ، هدیعس  - 1
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هطلس ياه  تردق  تسناد ، دیاب  .دش  دهاوخ  عماوج  رد  ناگبخن ، گنهرف  ماوع و  گنهرف  شیادیپ  ببس  تیعـضو ، نیا  رب  يراشفاپ 
لیـصحت لثم  هعماج ، زا  یـصاخ  شخب  طقف  یطاـبترا ، يژولونکت  لـیاسو  زا  هدافتـسا  اـب  متـسیب ، نرق  لـیاوا  مهدزون و  نرق  رد  رگ 

یمومع و یناگمه ، ندرک ، هدولآ  يژتارتسا  کنیا  اما  دنداد ، یم  رارق  یگدولآ  موجه و  دروم  ار  نانآ  هتفرگ و  فدـه  ار  ناگدرک 
سوفن تاقبط و  مامت  ًابیرقت  دـنا ، هدـیمان  یناهج » هدـکهد   » ار نآ  یخرب  هک  یلومـش » ناهج   » يایند رد  هزورما  .تسا  هدـش  یناهج 

رد ار  هناسر  هفیظو  یمالـسا ، عماوج  رد  یخرب  هک  تساجنیا  .دریگ  یم  رارق  یگنهرف  يرکف و  مجاـهت  دروم  هعماـج  روشک و  کـی 
ساسارب .دنـشاب  صاوخ  رگیرای  دیاب  یمالـسا  ندـمت  نتخاس  رد  هکارچ  دربب ؛ رتالاب  هجرد  کی  ار  ماوع  بطاخم  هک  دـننیب  یم  نیا 

یمن رقتسم  ریگاج و  دیاین ، هعماج  ماوع  حطس  هب  ندمت  ات  .دبای  یم  رارقتـسا  ماوع  اب  اما  دور ، یم  شیپ  ناگبخن  اب  ندمت  هیرظن ، نیا 
(1) .دوش

دروم هدرک و  راتفرگ  یتاعالطا ، يانگنت  رد  ار  ون  يایند  رـسارس  یناـسر ، عـالطا  زکارم  نتـشاد  تسد  رد  اـب  ناـگبخن  ناـیم ، نیارد 
لماع اما  دنا ، يدازآ  مّلسم  ياهرازبا  هلمج  زا  یگنهرف ، عیانـص  دنچره  : » تسا هدش  هتفگ  هراب  نیارد  .دنهد  یم  رارق  يربخ  مجاهت 

(2) «. دنشاب دنناوت  یم  زین  یگنهرف  ياهوگلا  لیمحت  راکفا و  هب  یهد  لکش 

ياه هورگ  هشیدـنا  طلـسم و  هقبط  ینیب  ناـهج  ندرک  هداـیپ  يارب  دنتـسه  یلیاـسو  اـهرازبا ، نآ  زکارم و  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور 
نادنمشیدنا زا  یکی  .مکاح 

ص 465. ، 1383 ادص ، هعسوت  قیقحت و  نارهت ، ویدار ، هدنیآ  لاح و  تفلا ، هدیعس  - 1
ص 185. ، 1380 حبص ، باتک  نارهت ، یبلط ، حالصا  یبجر ، همطاف  - 2
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زا يا  هعومجم  شریذـپ  هار  زا  هکلب  هحلـسا ، روز  هب  هن  مکاـح ، هقبط  يژولوئدـیا  رکفت و  هک  تسا  هداد  ناـشن  یـشهوژپ  رد  یبرغ ،
.دبای یم  هعاشا  نادنورهش ، رثکا  بناج  زا  صخشم  ياهرواب 

غیلبت و هب  رگید  عماوج  نایم  رد  هنوگچ  هناگیب ، هتفای  میلعت  ناگبخن  تسانعم و  هچ  هب  یمالـسا  عماوج  رد  صخـشم  ياـهرواب  هکنیا 
ياه هناسر  یموب و  ناـگبخن  ًاـساسا  : » دوزفا دـیاب  بلطم  ندرک  دنتـسم  يارب  اـما  تسا ، نشور  يا  هلئـسم  دـنزادرپ ، یم  نآ  جـیورت 
ینعی  ) ود نیا  شالت  تیاهن  دنراد و  هدهع  رب  تسا ، يروحم  برغ  هطلـس  هرمث  هک  ار  تفرـشیپ  ددجت و  ياه  شزرا  راشتنا  یناهج ،

(1) «. تسا مدرم  رت  درتسگ ه  شخب  رد  یبرغ ، گنهرف  هدرتسگ  خوسر  اه ) هناسر  ناگبخن و 

یتح هک  تفگ  دیاب  اج  نیمه  .تسا  رت  قفوم  مدرم  يارآ  بلج  رد  دشاب ، رادروخرب  يرثؤم  یغیلبت  تاناکما  زا  هک  یـسک  نیاربانب ،
ناسنا یخرب  هک  تسا  هناسر  قیرط  نیمه  زا  دنتسین و  حلاص  ياه  ناسنا  مازلا ، هب  یغیلبت ، تاناکما  ناریگ  هرهب  یمالـسا ، عماوج  رد 

.دنریگ یم  رارق  روما  ردصم  رد  زین  حلاصریغ  ياه 

هبخن لوفا  هناسر ، هعسوت  . 2

هبخن لوفا  هناسر ، هعسوت  . 2

هناسر نخـس ، رگید  هب  .دـنزادرپ  یم  شیوخ  راکفا  ياقلا  اه و  هاگدـید  حرط  هب  اه ، هناسر  نتفرگ  رایتخا  رد  اب  ناگبخن  هک  میتسناد 
ای هثداح  هک  دوش  یم  صخـشم  رتشیب  اجنآ  تیعـضو ، نیا  .دـنهد  یم  شیامن  ار  نایرج  زا  یعقاوریغ  يریوصت  رتشیب  یهورگ ، ياه 
نآ ییوگ ، غورد  رنه  زا  يریگ  هرهب  اب  اه  هناسر  عقاوم ، هنوگ  نیا  رد  .دـشاب  هدـش  هعماج  ناگبخن  زا  یـشخب  ریگ  ناـبیرگ  ینارحب ،

ار يریوصت 

ص 155. ، 1380 حبص ، باتک  نارهت ، یبلط ، حالصا  یبجر ، همطاف  - 1
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طارفا دننامه  یعامتجا ، لضعم  کی  دروم  رد  هنومن ، ناونع  هب  .دنهد  یم  ناشن  مدرم  هب  هدرک و  دـیلوت  دـنراد ، تسود  ناگبخن  هک 
يداصتقا و یعاـمتجا ، تردـق  هدـنیازف  زکرمت  ینعی  لکـشم ، نیا  یلـصا  تلع  هب  اـه  شرازگ  هاـگ  چـیه  ردـخم ، داوم  فرـصم  رد 

للع ناونع  هب  یعامتجا ، نارحب  ياه  هناشن  يا ، هدش  فیرحت  لکش  رد  هکلب  دنک ، یمن  هراشا  دادعت  مک  ناگبخن  تسد  رد  یـسایس 
.دنوش یم  حرطم  یلصا 

دنتـسه يا  هعماج  ره  رد  هبخن  ياه  هناسر  عقاورد  یعمج ، طابترا  لیاسو  ناگبخن  هک  میـسر  یم  بلطم  نیا  هب  دـش  حرطم  هچنآ  اـب 
ياه يژولونکت  ایآ  دـنام ؟ یم  یقاب  تروص  نیمه  هب  دـنور  نیا  هشیمه  ایآ  اما  .دـنراذگ  یم  ریثأت  يراذـگ  تسایـس  ناـیرج  رب  هک 

يا هیرظن  هنیمز ، نیا  رد  اه  خساپ  زا  یکی  دنراد ؟ صاخ  عفانم  اه و  هورگ  هب  تمدخ  هب  لیامت  تاذ ، رد  ای  دنتسه  فرط  یب  دیدج ،
.دنا هدیمان  هنایارگ » هبخن   » شیارگ ار  نآ  هک  تسا 

ار کیتارکمدریغ  رگ و  هبخن  یـشیارگ  هک  دـنراد  یطابترا  ياه  متـسیس  رد  ار  ناب  هزاورد  کی  مکح  اه  هناسر  هیرظن ، نیا  ساسارب 
مدرم زا  ار  ناگبخن  هتفرـشیپ ، يژولونکت  یگدیچیپ  هک  دندقتعم  يرایـسب  نارگـشهوژپ  .دـننک  یم  لیمحت  یـسایس  طابترا  مایپ و  رب 

(1) .دنک یم  رود  يداع 

شرتسگ هب  هلئـسم  نیا  .تسا  تاطابترا  هعـسوت  دش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه  مدرم ، ناگبخن و  ندـش  رود  لیالد  نیرت  هدـمع  زا  یکی 
زا .دماجنا  یم  مکاح  ناگبخن  نادرمتلود و  یناوتان  زا  عالطا  هجیتن ، رد  مدرم و  یهاگآ  تعسو  يرایشه ،

ش 1، راهب 1376 ، لاس 8 ، هناسر ، هلجم  ییامسک ، یلع  همجرت : دیدج ،» ياه  هناسر  یسایس و  تاطابترا  ، » تیو لمیه  ت.دیه ، - 1
ص 20.
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زین مدرم  بختنم  ناریدم  ناگبخن و  ات  دوش  یم  ببس  نتسناد » ار  زیچ  همه  ناگمه  ، » زین يژولونکت و  مولع و  شرتسگ  رگید ، يوس 
.دنوش روما  هرادا  رد  يرتشیب  یناوتان  راچد  دنهدب ، تسد  زا  ار  یتیریدم  ياه  هزوح  رد  دوخ  یبسن  طلست 

طوقس رازبا  لاح ، نیعرد  اما  دنتردق ، یسرک  ماقم و  تیبثت  ریسم  دوعص و  ناکلپ  ناگدیزگرب ، يارب  هچرگ  اه  هناسر  بیترت ، نیدب 
لرتنک يریگ  تسد  هب  نمـض  دننک  یم  شالت  عماوج  ناگدبز  لیلد ، نیمه  هب  .دـنیآ  یم  باسح  هب  زین  نانآ  یتیریدـم  یبیـشارس  و 

.دننک تیاده  هعماج  هدوت  يزاس  هاگآ  دنور  تاعالطا و  ار  هئارا  یگنوگچ  رد  ار  اهنآ  هناسر ،

يا هناسر  ناگبخن  یمالسا و  بالقنا  . 3

يا هناسر  ناگبخن  یمالسا و  بالقنا  . 3

یم هک  دنتفایرد  نامز  نیا  رد  اه  تلود  .دنتشاد  هدننک  نییعت  یـشقن  متـسیب ، نرق  رد  يرادینـش  يرادید و  ياه  هناسر  کش ، نودب 
کی ناونع  هب  رلتیه ، هدننک  نوسفا  ییاناوت  .دننک  نومنهر  دنهاوخ  یم  هک  يریـسم  رد  لرتنک و  دوخ  تساوخ  هب  ار  اه  هدوت  دـنناوت 
تلود رگید  يارب  دوب ، هدرک  ادیپ  ناهج  رسارس  رد  هک  يا  هدنونش  اه  نویلیم  يارب  هکلب  رـضاح ، تیعمج  ربارب  رد  طقف  هن  نارنخس ،

.دش حرطم  وگلا  کی  ناونع  هب  اه 

هقالع تدش  هب  دـنک ، هدافتـسا  دوخ  يربهر  میکحت  يارب  اه  هناسر  زا  دـناوت  یم  هنوگچ  هک  عوضوم  نیا  هب  رلتیه ، هک  تسا  نشور 
.درک یم  يریگ  یپ  ار  نآ  تشاد و 

زا یقادـصم  هئارا  تسا ، رظن  رد  هچنآ  لاثم ، نیا  رد  .اـه  هدوت  ناـیم  رد  هناـسر  يراذـگریثأت  ییآراـک و  نازیم  زا  دوب  يا  هنومن  نیا 
ناگبخن يراذگریثأت  نازیم 
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ریگارف اما  دنا ، هتـشاد  يرترب  رلتیه  رب  هباطخ  نایب و  نف  رد  بتارم  هب  هک  دنا  هدوب  یناربهر  دوزفا : دـیاب  هچرگ  تسا ؛ هناسر  قیرط  زا 
دش و زاغآ  متسیب  نرق  تسخن  همین  زا  عماوج ، نایم  رد  نآ  یمک  یفیک و  هاگیاج  شرتسگ  ویدار و  مان  هب  یناگمه  يا  هناسر  ندش 

هرهب شیوخ  فادـها  نییبت  هار  رد  هناـسر  نیا  زا  دنتـسناوت  نوگاـنوگ ، ياـه  هصرع  رد  ناگدـبز  ناربـهر و  زا  يرایـسب  نآ  زا  سپ 
.دنریگ

هب متـسیب  نرق  رخاوا  رد  صخاش  دامن  کی  هعماج ، ماوع  ینید و  ناگبخن  نایم  طابترا  هناسر و  هصرع  رد  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
.تشاد ار  هعماج  هدوت  ناگبخن و  نایم  طسو  دح  یمالسا ، بالقنا  يریگ  لکش  نایرج  رد  هناسر  .دیآ  یم  رامش 

: درک حرطم  ار  هناسر  درکراک  عون  ود  ناوت  یم  اجنیا  رد 

مدرم نابز  هب  دنریگب و  ناگبخن  زا  ار  بلاطم  دیاب  دنهد ، یم  ماجنا  يا  هناسر  راک  هک  یناسک  تسا ، یعیبط  مجرتم : ناونع  هب  هناسر 
اه هناسر  هکارچ  دسرب ؛ مدرم  هب  ابیز  هنادنمرنه و  یتروص  هب  دیاب  مایپ  نیا  .دراد  یلاعتم  مایپ  کی  نید  لاثم ، ناونع  هب  .دننک  همجرت 

.دنزادرپب مایپ  هضرع  هب  بسانم  ینایب  اب  دنناوت  یم  دنهد و  یم  قیبطت  ار  ینید  ترورض  مدرم و  لیامت  دنسانش ، یم  ار  مدرم  هقیلس 

مالک .دراد  ناگدنونـش  رب  فرگـش  يریثأت  دوخ  ناگبخن ، مالک  یهاگ  هک  تسا  نشور  زین  هتکن  نیا  یطابترا : لـپ  ناونع  هب  هناـسر 
بـالقنا ناـیرج  رد  .دراد  رارق  هبخن  نآ  ریثأـت  تحت  هک  دنیـشن  یم  يا  هدنونـش  لد  رب  مرجـال  هدـمآرب ، یعقاو  يا  هـبخن  لد  زا  هـک 

نیا .درک  افیا  ار  قوف  شقن  ود  ره  هناسر ، یمالسا ،
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موـلع هعـسوت و  نارظن  بحاـص  نادنمـشیدنا و  زا  يرایـسب  يرکف  ياـه  ناـینب  هدـش ، یلمع  هبرجت  کـی  ناوـنع  هـب  گرزب ، هثداـح 
: درک لزلزتم  ار  تاطابترا 

یکینورتکلا و تاطابترا  هب  نآ  لیدـبت  یتنـس و  تاطابترا  رد  لوحت  راتـساوخ  هعماج ، يزاسون  يارب  هک  ییاـه  هاگدـید  فـالخرب  »
، یطابترا دـیدج  ياه  يرواّنف  یمالـسا و  یتنـس  تاطابترا  زا  زیمآ  تیقفوم  بیکرت  کـی  هئارا  اـب  یمالـسا  بـالقنا  دـندوب ؛ نردـم 

(1) «. درک ریگ  لفاغ  ار  تاطابترا  مولع  یبرغ  نارگشهوژپ 

يا هدـبز  ياه  ناسنا  .دـنتفرگ  هدـهع  رب  ینید  ناگبخن  ار  بالقنا  نایرج  يربهر  هک  دـش  زاغآ  ییاجنآ  زا  عقاورد  يریگ ، لفاغ  نیا 
: دیوگ یم  یبرغ  هدنسیون  نیا  .دننک  جلف  ار  موس  ناهج  ینویزیولت  ویدار _  نامزاس  نیرتدنمورین  زتاکوهیلا ، ریبعت  هب  دنتسناوت  هک 

زا بکرم  يدرف ، ناـیم  یطاـبترا  هکبـش  کـی  ربارب  رد  مکاـح ، میژر  هب  يراداـفو  دوجو  اـب  ناریا ، یلم  نوـیزیولت  وـیدار _ ناـمزاس 
(2) .داتفا راک  زا  دش و  جلف  تساک ، یتوص  ياهراون  اه و  هیمالعا  زا  هدافتسا  اب  نایوجشناد ، نایرازاب و  نویناحور ،

: دسیون یم  دروم  نیا  رد  یبرغ  رگشهوژپ  رگید  .دنتخادنا  راک  زا  ار  ریگارف  رادافو و  هناسر  نآ  هنوگچ  بالقنا ، ناربهر  اما 

.درک بیکرت  موس  جوم  يرواّنف  اب  ار  نانمؤم  يارب  نویناحور  هرهچ  هب  هرهچ  ياه  هظعوم  ینعی  لوا ، جوم  هناسر  ...ینیمخ  هللا  تیآ 
يواح یتوص  ياهراون 

ش 36، لاس 10 ، شجنس ، شهوژپ و  هلجم  هعـسوت ،» تاطابترا و  نیون ، ياه  هیرظن  رگایحا  یمالـسا ، بالقنا  يدوعـسم «، دیما  - 1
ص 61.

ش 36، لاس 10 ، شجنس ، شهوژپ و  هلجم  هعـسوت ،» تاطابترا و  نیون ، ياه  هیرظن  رگایحا  یمالـسا ، بالقنا  يدوعـسم «، دیما  - 2
ص 62.
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ریثکت تمیق  نازرا  ياه  هاگتـسد  کمک  هب  اج  نامه  رد  دـش ، یم  شخپ  عیزوت و  یفخم  روط  هب  دـجاسم  رد  هک  یـسایس  ياه  مایپ 
.دیدرگ یم 

نویزیولت ویدار _  تاعوبطم و  ینعی  مود ، جوم  ياه  هناسر  زا  ینیمخ ، هللا  تیآ  اب  هلباـقم  يارب  هاـش  : » دـنک یم  هفاـضا  رلفاـت  نیولا 
هناسر نیا  یهدـنامرف   » ینیمخ هللا  تیآ  رلفات ، هتـشون  هب  یهاشنهاش ، تموکح  یـشاپورف  هاش و  ینوگنرـس  اب  هک  درک » یم  هدافتـسا 

(1) «. تفرگ رایتخا  رد  زین  ار  یمود  جوم  زکرمتم  ياه 

هتشادرب ناریا  رد  اه  هناسر  ندش  ینید  يارب  یلمع  یماگ  عقاورد  یهورگ ، ياه  هناسر  ندش  هچراپکی  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  اب 
ببس دور و  یم  رامش  هب  دنمـشزرا  يا  هبرجت  هعـسوت ، تاطابترا و  نیون  نازادرپ  هیرظن  نارظن و  بحاص  دید  زا  هک  يا  هبرجت  .دش 
رظن هب  هک  يا  هبرجت  .دنک  هاگآ  عماوج  هعـسوت  لوحت و  داجیا  رد  اه ، هناسر  ینید  تاطابترا  نید و  شقن  هب  ار  نادنمـشیدنا  ات  دـش 

.تسا هتفرگن  رارق  یهورگ  ياه  هناسر  ياه  همانرب  ناریدم  نازاس و  همانرب  هجوت  دروم  دیاب ، هک  نانچ  نآ  دسر  یم 

نازاس همانرب  فیاظو  . 4

نازاس همانرب  فیاظو  . 4

، ینیمخ ماما  هتفگ  هب  هک  تسا  یهاگیاج  ياراد  تسا ، رتشیب  رگید  ياه  هناـسر  زا  نآ  تیمها  هک  يا  هناـسر  ناونع  هب  امیـسوادص ،
رد هک  دراد  ار  یمومع  هاگـشناد  کی  مکح  نویزیولت ، ویدار و  هک  ارچ  دـنوش ؛ تیبرت  هاگتـسد  نیا  رد  تلم  ياه  هورگ  ماـمت  دـیاب 

، مالسا دصاقم  ریسم  رد  تکرح  لامآ ، یفرعم  ریگارف ، هناسر  نیا  فیاظو  هلمج  زا  ناشیا ، رظن  هب  .تسا  هدرتسگ  روشک  حطس  مامت 
هب تمدخ  بهذم ، تلم و  تیثیح  ظفح  ناناملسم ، حلاصم  تیاعر 

ص 544. ، 1374 غرمیس ، رشن  نارهت ، یمزراوخ ، تخد  نیهش  همجرت : تردق ، رد  ییاجباج  رلفات ، نیولا  - 1
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(1) .ادخ تمدخ  رد  دشاب و  مالسا  يادص  دیاب  هناسر  نیا  مالک ، کی  رد  .تسا  مالسا  مایپ  لمح  تلم و 

.تسا یناسنا  يورین  دـشر  تمدـخ  رد  .تسا  ناناوج  هدـننک  حالـصا  .دراد  یتیبرت  یـشزومآ و  یتیوه  هتبلا  يا ، هناسر  نینچ  کـی 
یتیلوئـسم يا ، هناسر  نینچ  نازاس  همانرب  هک  تسا  نشور  .دـنک  یم  شـشوک  هعماج  بیذـهت  يارب  هدوب و  یمالـسا  تامیلعت  هاگنب 

هب نویزیولت ، فلتخم  ياه  هکبش  ياه  همانرب  يراتفر  یشیارگ و  یتخانش ، فادها  يرس  رد  لیلد ، نیمه  هب  .دنراد  هدهع  رب  نیگنس 
(2) .تسا هدش  هراشا  هعماج  نادنمشیدنا  ناگبخن و  بذج  تکراشم و  ياه  هنیمز  ندش  مهارف 

رد هک  دـنوش  قیوشت  مهم  نیا  هب  هعماج  ناگدـبز  یـسایس ، ياه  همانرب  هژیو  هب  فلتخم  ياه  همانرب  رد  تسا  هدـش  شالت  نیارباـنب ،
دعاقتم دـیاب  ناگبخن  نخـس ، رگید  هب  .دـنرادرب  یملع  رثؤم و  ياه  ماگ  هبناـج ، همه  هعـسوت  فلتخم  داـعبا  هب  یـشخب  نزاوت  تهج 

رظن هب  دـندرک ؛ یم  حیرـصت  نآ  ندـش  یلمع  هب  بـالقنا  ریبک  ربـهر  هک  تسا  یتیعـضو  ناـمه  نیا  .دـنراد  یمهم  شقن  هک  دـنوش 
: یلم هناسر  ناشیا ،

، میهف صاخـشا  هدـنیوگ ، صاخـشا  هدنـسیون ، صاخـشا  .دـشاب  هتـشاد  درگاش  ملعم و  مکح  مدرم  اـب  ...هک  دـشاب  یهاگتـسد  دـیاب 
تلم درد  هب  هک  ییاهزیچ  نآ  ياج  هب  ...دننکب  تبحص  اجنیا  رد  هک  دنهدب  اهنآ  هب  تصرف  .دننکب  تبحص  اجنیا  رد  علطم  صاخشا 

کی تسا ، تلم  لاح  هب  روآ  نایز  ای  دروخ  یمن 

.موس لوا و  لصف  مود ، شخب  رتفد 23 ، نایبت ، - 1
ص 131. ش 52/53 ، لاس 5 ، قفا ، هلجم  بطاخم » ات  هناسر  زا  یسایس  ياه  همانرب  ، » ییاضر ربکا  یلع  - 2
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(1) .ملاس حیحص و  ياهاذغ  هب  دننک ، هیذغت  ار  مدرم  .دنهدب  مدرم  هب  يدیفم  ياذغ  کی  دنهدب و  مدرم  هب  ار  دیفم  ياهزیچ 

ناگبخن شقن  نازاس و  همانرب  . 5

ناگبخن شقن  نازاس و  همانرب  . 5

هدـش هتـشاذگ  هناسر ، نازاس  همانرب  شود  رب  هک  یفیاظو  اـب  یلک  ییانـشآ  زین  عماوج و  رد  ناراذـگریثأت  ناـگبخن و  شقن  نییبت  اـب 
دنمدوس هک  دـشاب  .درک  حرطم  هئارا  تخاس و  يارب  ییاه  همانرب  یلک ، تروص  هب  ناوت  یم  کنیا  دور ، یم  نانآ  زا  هک  یتاراـظتناو 

: دشاب

یهاگیاج يرورپوگلا ، يزاسوگلا و  هلوقم  یلم ، هناسر  ياهدرکراک  اه و  یگژیو  راـنک  رد  دـیدرت ، نودـب  ناـگبخن : یفرعم  فلا )
هب تسد  لآ ، هدیا  ياه  قشمرس  نتفرگ  رظن  رد  اب  ناوت  یم  هک  ینتفریذپ  تسا  يا  هلوقم  یلوصا ، يرورپ  نامرهق  هلئـسم  .دراد  هژیو 

يوگلا کی  ياه  یگژیو  حیرـشت  نییبت و  اب  هکلب  تسین ، صاخ  صخـش  یفرعم  هب  زاـین  یتح  ناـیم ، نیا  رد  .دز  يزاـس  تیـصخش 
ندرب نودب  هغالبلا ، جـهن  تمکح 289  رد  ع )  ) یلع ماـما  .درک  جـیورت  قیوشت و  ار  ملاـس  يوگلا  نآ  زا  يوریپ  ناوت  یم  یناـمرآ ،

، يو یگژیو  هدزناپ  دودح  نایب  زا  سپ  ع ،)  ) یلع ترضح  .دوب  هدیدنسپ  ياه  یگژیو  ياراد  هک  دزادرپ  یم  يردارب  یفرعم  هب  مان ،
«. اهنآ ندروآ  تسد  هب  رد  دینک  تباقر  رگیدکی  اب  یقالخا و  ياه  شزرا  هنوگ  نیا  هب  ندروآ  يور  داب  امش  رب  : » دیامرف یم 

ناراکـشزرو و ناناوج ، نادرم ، نانز ، ناکدوک ، يارب  ناگدننیب ، هاگیاج  اه و  یگژیو  روخارف  هب  دـنناوت  یم  نازاس  همانرب  نیاربانب ،
ياه تیاور  زا  يرو  هرهب  یخیرات و  ياه  تیاکح  زا  هدافتسا  اب  دنروآ و  يور  يزاسوگلا  هب  نادرمتلود ،

ص 203. ج 5 ، رون ، هفیحص  - 1
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.دننک حرطم  ار  یقیقح  هوسا  کی  بسانم و  يوگلا  کی  ياه  یگژیو  هعماج ، دارفا  يارب  ینید ،

بساـنم و نارگنیودـت  زا  يرادروخرب  تروص  رد  دـناوت  یم  نآ ، نتخاـس  هک  ییاـه  هماـنرب  زا  یکی  يا : هماـنرب  ياـه  شـسرپ  ب )
دوش و هتـشاذگ  نایم  رد  نوگانوگ  دارفا  اب  یـصخشم  شـسرپ  هک  تسا  يا  هماـنرب  دوش ، رادروخرب  يا  هژیو  تیباذـج  زا  هبرجتاـب ،

میسقت کی  هک  یتروص  رد  اه ، همانرب  هنوگ  نیا  .دوش  هداد  صخـشم  يدنب  هتـسد  کی  اب  اهنآ  داضتم  یتح  نوگانوگ و  ياه  خساپ 
تاعالطا ناگدننیب ، ناگدنونـش و  هب  دناوت  یم  دـشاب ، هتـشاد  اه  خـساپ  یگنوگچ  اه و  شـسرپ  هنیمز  هب  هجوت  اب  یـصخشم  يدـنب 

: دوش یم  حرطم  یفیک  حطس  ود  رد  اه  ماهبا  اه و  شسرپ  ظاحل ، نیدب  .دهد  هئارا  ار  یبسانم 

یصصخت ثحابم  کی _ 

؟ تسا هتفای  ییاوتحم  رییغت  نامز  رذگرد  ناگبخن ، موهفم  ایآ  لوا _ 

؟ تسین ارگ  هبخن  تارکوتسیرآ و  تموکح  کی  یمالسا  تموکح  ایآ  مود _ 

؟ تسین ضراعت  رد  یسارکمد  هلئسم  اب  یمالسا ، ماظن  رد  ناگبخن  تیمکاح  ایآ  موس _ 

؟ دوش هدیشک  ثحب  هب  دیاب  یلئاسم  هچ  ناگبخن ، یسانش  بیسآ  رد  مراهچ _ 

؟ دنا هدرک  هئارا  یتارظن  هچ  لماک ، ناسنا  رترب و  ناسنا  دروم  رد  یهلاریغ ، یهلا و  نایدا  مجنپ _ 

؟ تسیچ یمالسا  عماوج  رد  مالسا و  هاگدید  زا  ناگبخن  فیاظو  مشش _ 

؟ تسناد وت » هراپ   » يارگ هبخن  ياه  يروئت  یلمع  هجیتن  ار  مسیشاف  ناوت  یم  ایآ  متفه _ 
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؟ مدرم رب  مدرم  تموکح  ای  تسا  ناگبخن  تموکح  نامه  یمالسا ، تموکح  ایآ  متشه _ 

؟ ناگبخن هاگیاج  رب  ندز  هیکت  اب  ای  دوش  یم  صخشم  تاباختنا  قیرط  زا  هبخن ، هرهچ  ایآ  مهن _ 

؟ تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هاگیاج  یتنس  ینید و  هناسر  یعمج ، ياه  هناسر  شرتسگ  اب  ایآ  مهد _ 

؟ یبالقنا مدرم  نارگتیاده  ای  دندوب  بالقنا  نارگزاغآ  ناگبخن ، ایآ  مهدزای _ 

؟ دنتشاد يرتشیب  ریثأت  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکش  رد  ینید ، ناگبخن  زا  هورگ  مادک  مهدزاود _ 

یمومع ثحابم  ود _ 

؟ دوش یم  هتفگ  یسک  هچ  هب  هبخن »  » امش رظن  هب  لوا _ 

؟ دنتشاد یشقن  هچ  یتموکح  يریگ  میمصت  رد  دندوب و  یناسک  هچ  يرابرد  ناگبخن  مود _ 

؟ دندوب رادروخرب  یهجوت  روخرد  هاگیاج  زا  یمالسا ، شبنج  يربهر  رد  ینیدریغ ، ناگبخن  ایآ  موس _ 

؟ دندوب یلخاد  دادبتسا  ای  قرش و  رامثتسا  برغ ، رامعتسا  نازومآ  تسد  ینیدریغ ، ناگبخن  ایآ  مراهچ _ 

؟ تسناد ناگبخن  شخرچ  هنومن  ناوت  یم  ار  یمالسا  بالقنا  ایآ  مجنپ _ 

؟ تسناد نیمز  ناریا  ناگبخن  ناوت  یم  ار  يولهپ  نادناخ  ایآ  مشش _ 

؟ تفگ هبخن  هاگشناد ، هزوح و  نالیصحتلا  غراف  هب  ناوت  یم  ایآ  متفه _ 

.دیربب مان  ار  یمالسا  بالقنا  رد  رثؤم  ینید و  ناگبخن  زا  رفن  دنچ  متشه _ 

.دینک رکذ  ار  یسایس  یگنهرف و  یبهذم ، ناگبخن  تاریثأت  زا  يا  هنومن  مهن _ 
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؟ دندوب تردق  بسک  یپ  رد  یبالقنا  ناگبخن  ایآ  مهد _ 

؟ درک یفرعم  وگلا  ناونع  هب  ناوج ، لسن  يارب  ار  بالقنا  ناگبخن  ناوت  یم  هنوگچ  مهدزای _ 

؟ تسا نازیم  هچ  ات  هتسیاش ، ياهوگلا  یفرعم  يزاسوگلا و  رد  اه  هناسر  شقن  مهدزاود _ 
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همان باتک 

همان باتک 

.1383 یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  نارهت ، يولهپ ، تموکح  نیسپاو  ههد  ود  نیسح ، نایدابآ ، .1

.1375 باتک ، رشن  همجرت و  زکرم  نارهت ، نایلعفطل ، ریشدرا  همجرت : يولهپ ، نامدود  دورف  زارف و  ریگناهج ، راگزومآ ، .2

.1377 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، ناریا ، ياهزینالواهنیراتور  اهرنوسامارف ، .________________ ، 3

.1379 سموق ، رشن  نارهت ، بالقنا ، ود  نیب  ناریا  یسایس  ناگبخن  اضریلع ، يدنغزا ، .4

.1381 سدق ، رشن  مق ، روصنم ، تشونرس  همطاف ، يداتسا ، .5

.هجراخ ترازو  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  نارهت ، يزابهش ، نامزلاردب  همجرت : ناتسود ، طوقس  نیترام ، دنل ، یناتسا  .6

.1357 دیراورم ، تاراشتنا  نارهت ، یسایس ، گنهرف  شویراد ، يروشآ ، .7

.1363 ردنت ، رشن  نارهت ، یسایس ، مولع  گنهرف  یلع ، یشخباقآ ، .8

.1380 ادص ، هعسوت  قیقحت و  نارهت ، ویدار ، یسانش  هعماج  رب  يدمآرد  هدیعس ، تفلا ، .9

.1376 یگدنیامن ، داهن  فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  مق ، تالاقم ،) هعومجم   ) نآ ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  .10

.1369 نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، بیط ، اضریلع  همجرت : هعماج ، ناگبخن و  یب.یت ، روماتاب ، .11

.1362 نارهت ، ناگرزاب ، یلعلادبع  هدنروآدرگ : بالقنا ، لاس  نیلوا  تالکشم  لئاسم و  يدهم ، ناگرزاب ، .12

.1377 ظوفحم ، حول  مق ، يرهطم ، داتسا  تیقفوم  زمر  یلع ، يدابآرصن ، یقاب  .13

.1370 رکفت ، رشن  نارهت ، ناریا ، بالقنا  یسررب  یلعلادبع ، یقاب ، .14
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.1382 دیراورم ، تاراشتنا  نارهت ، نادراک ، نیمادمحم  همجرت : يدازآ ، مان  هب  ازیآ ، نیلرب ، .15

.1374 ین ، رشن  نارهت ، یسایس ، یسانش  هعماج  نیسح ، هیریشب ، .16

.1379 نیون ، مولع  رشن  هسسؤم  نارهت ، یسایس ، مولع  رد  دیدج  ياه  هیرظن  رد  يریس  .______________ ، 17

.1381 لوا ، پاچ  فراعم ، رشن  مق ، ناریا ، یمالسا  بالقنا  بالقنا و  ياه  يروئت  اضرلادبع ، اینریصب ، .18

.1378 یخیرات ، دانسا  یسررب  زکرم  نارهت ، یقارع ،) يدهم  دیهش   ) بالقنا توسک  شیپ  .19

.1374 غرمیس ، رشن  نارهت ، یمزراوخ ، تخد  نیهش  همجرت : تردق ، رد  ییاج  هباج  نیولا ، رلفات ، .20

.1375 هتخاف ، رشن  نارهت ، یمزراوخ ، تخد  نیهش  همجرت : موس ، جوم  .____________ ، 21

، يدربهار تاعلاطم  هدکـشهوژپ  تاراشتنا  نارهت ، داز ، يدشرم  یلع  همجرت : دـننک ، یم  شروش  اه  ناسنا  ارچ  رگ ، تربار  دـت ، .22
.1377

.1373 نارهت ، هاگشناد  نارهت ، يراسناوخ ، لامجاقآ  ملکلاررد ، مکحلا و  ررغ  حرش  دمحم ، دحاولادبع  يدمآ ، یمیمت  .23

.1363 ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، یسایلا ، دیمح  همجرت : یبالقنا ، لوحت  زرملراچ ، نوسناج ، .24

.1382 دازهب ، نارهت ، شورس ، ات  ناگرزاب  زا  غورف ، شخبناهج ، .25

.1375 ین ، رشن  نارهت ، مظن ، یسانش  هعماج  دوعسم ، یپلچ ، .26

.1380 داشرا ، ترازو  نارهت ، دوبن ، چیه  رگید  دوب و  ادخ  یفطصم ، نارمچ ، .27

.1383 ادص ، هعسوت  قیقحت و  نارهت ، ویدار ، هدنیآ  لاح و  .28
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.1378 یمالسا ، يروهمج  همانزور  نارهت ، یتشهب ، دیهش  هاگن  رد  اه  شزرا  دمحمدیس ، یتشهب ، ینیسح  .29

.1379 هیارآ ، یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، فیراعم ، فراعم و  یفطصمدیس ، یتشد ، ینیسح  .30

.1381 یمالسا ، بالقنا  ینیمخ و  ماما  هدکشهوژپ  نارهت ، بالقنا ، يربهر و  نیسح ، ینیسح ، .31

.1381 امن ، یتسه  رشن  نارهت ، هعیش ، یسایس  هشیدنا  رد  تردق  عیزوت  قداصدیس ، تقیقح ، .32

.1378 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  يربهر ،) مظعم  ماقم  تانایب  هب  یهاگن   ) صاوخ تلاسر  دمحا ، دیس  یمتاخ ، .33

.1378 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، هالصلا ، بادآ  هللا ، حور  ماما  ینیمخ ، .34

.1383 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، نایبت ، .________________ ، 35

.1373 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، هیقف ، تیالو  .________________ ، 36

زکرم هیملع  هزوح  مق ، وگو ،) تفگ  ینارنخس و  تالاقم و  هعومجم   ) ینید مولع  رد  يزادرپ  هیرظن  یـشیدنادازآ و  رب  يدمآرد  .37
.1383 تیریدم ،

.1377 (ع ،) نینمؤملاریما یتاقیقحت  هسسؤم  مق ، (ع ،) نیسح ماما  نانخس  گنهرف  دمحم ، یتشد ، .38

.1379 ناریا ، مالسا و  یسانشزاب  زکرم  نارهت ، هدازریشم ، اریمح  همجرت : يرظن ، زادنا  مشچ  زا  یمالسا  بالقنا  زمیج ، وزنورفد ، .39

.1377 یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  نارهت ، يراج ، هعرج  یلع ، ملعوذ ، .40

.1373 باتک ، ءایحا  یتاراشتنا  تکرش  نارهت ، اه ، ینیب  ناهج  هکرعم  گنهرف ، یئاجر ، .41

.1380 حبص ، باتک  نارهت ، یبلط ، حالصا  همطاف ، یبجر ، .42

.1382 یمالسا ، یناسر  عالطا  هسسؤم  مق ، یمالسا ، تالاقم  دمحم ، یفاصر ، .43
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.1374 ماهلا ، تاراشتنا  نارهت ، یسایس ، یسانش  هعماج  هفسلف و  یلعدمحم ، ییایرکز ، .44

.1385 یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  نارهت ، يرهطم ، دیهش  داتسا  یگنهرف  یملع و  تامدخ  همان و  یگدنز  .45

.1373 سموق ، رشن  نارهت ، یلسوت ، سابع  مالغ  همجرت : یسانش ، هعماج  ناراذگ  ناینب  هدنیآ  ما ، گنیو  دیا  نتلیز ، .46

.1375 ون ، حرط  نارهت ، ربخم ، سابع  همجرت : جیربمک ، خیرات  تیاور  هب  یبهذم  ياهورین  يولهپ و  هلسلس  .47

.1361 هتفه ، نارهت ، یقرشم ، دومحم  همجرت : ناریا ، رد  تیرومأم  مایلیو ، ناویلوس ، .48

.1379 ناهیک ، تاراشتنا  نارهت ، یعامتجا ، مولع  یقیبطت  فراعملا  هرئاد  اضریلع ، رف ، نایاش  .49

.1381 ناریا ، مالسا و  یسانشزاب  زکرم  نارهت ، یمالسا ، یحیسم و  هبرجت  رد  ندش  یفرع  اضریلع ، دنز ، یعاجش  .50

.1378 یخیرات ، دانسا  یسررب  زکرم  نارمچ ، یفطصم  رتکد  زارفارس ، دیهش  .51

.1378 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، تردق ، ياهراتخاس  ناج ، لتنم ، ستراوش  .52

.1377 نایراصنا ، هسسؤم  مق ، (ع ،) نینمؤملاریما راتفگ  نیسح ، یمالسالا ، خیش  .53

.1381 سموق ، رشن  نارهت ، متسیب ، نرق  رد  برغ  یسایس  ياه  هشیدنا  ییحی ، کلم  یحلاص ، .54

، نارهت يرذون ، نژیب  يودهم و  گنـشوه  اضرلادبع  همجرت : (، 1332 _ 1320  ) ناریا رد  یـسارکمد  نارحب  نیدلارخف ، یمیظع ، .55
.1372 زربلا ، رشن 

.1371 ون ، حرط  نارهت ، نامجرتم ، هورگ  هاش ، اب  نم  ياهوگو  تفگ  هللادسا ، ملع ، .56

.1379 روهظ ، رصع  مق ، للملا ، نیب  ماظن  هرتسگ  رد  یمالسا  بالقنا  ردان ، يولع ، .57
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.1383 هاگشناد ، هزوح و  هدکشهوژپ  مق ، تفرعم ، یسانش  هعماج  اضرلادبع ، هدازیلع ، .58

.1382 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، تردق ، تخاس  ياه  يروئت  میحردمحم ، یضویع ، .59

.1371 یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  نارهت ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  نیسح ، تسودرف ، .60

.1381 رظن ، رشن  پاچ و  یشهوژپ  یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، نامزلارخآ ، تاحوتف  یهرف و  رادید  دمحا ، دیدرف ، .61

.1382 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، هحاصفلا ، جهن  رد  رگید  يریس  یضترم ، ینباکنت ، دیرف  .62

.1376 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، یفسلف ، مالسالا  تجح  تازرابم  تارطاخ و  یقتدمحم ، یفسلف ، .63

.1379 للملا ، نیب  رشن  پاچ و  تکرش  نارهت ، نآرق ، هاگدید  زا  اه  ندمت  طاطحنا  للع  یلعدمحا ، عناق ، .64

.1365 ین ، رشن  نارهت ، لارنژ ، تافارتعا  سابع ، یغاب ، هرق  .65

.1383 سمره ، نارهت ، ناقهد ، دمحم  همجرت : متسیب ، نرق  رد  ناریا  نارکف  نشور  یلع ، يرصیق ، .66

.1386 یمالسا ، بالقنا  تایبدا  رتفد  نارهت ، یهاش ، تزع  تارطاخ  نسحم ، یمظاک ، .67

.راگن شقن و  نارهت ، رفغار ، نیسح  همجرت : یعامتجا ، ياه  تصرف  داسف و  تلود ، تربار ، سکاک ، .68

.1374 راهبلگ ، تاراشتنا  ناهفصا ، نیون ، تموکح  تسایس و  ینابم  دومحم ، یباتک ، .69
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.1373 یملع ، تاراشتنا  نارهت ، یثالث ، نسحم  همجرت : یسانش ، هعماج  ناگرزب  هشیدنا  یگدنز و  درفلآ ، سیئول  رزوک ، .70

.1379 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، ینیمخ ، ماما  یسایس  هشیدنا  رد  یتالمأت  قداصدمحم ، یکشوک ، .71

.1379 مود ، پاچ  يدربهار ، تاعلاطم  هدکشهوژپ  نارهت ، یتینما ، یسایس _  تالاقم  هدیزگ  .72

.1382 باتک ، ناتسوب  مق ، نارازگراک ، قالخا  قداص ، هدازلگ ، .73

.1369 ریفس ، رشن  نیدت ، دمحا  همجرت : موس ، ناهج  یسایس و  ینوگرگد  ینادرگراک  هنریا ، ریذ ، نگ  .74

.1376 رایزام ، تاراشتنا  نارهت ، نارگید ، ماهرپ و  رقاب  همجرت : یعامتجا ، مولع  گنهرف  مایلیو ل ، بلوکو  سویلوج  دلوگ ، .75

.1380 زورما ، هاگن  رشن  نارهت ، یماما ، فیرش  رفعج  تارطاخ  بیبح ، يدروجال  .76

.1381 هملاع ، رشن  مق ، یمالسا ، بالقنا  شیادیپ  ناریا و  رصاعم  ياهدادیور  رب  يرذگ  یلعدمحم ، یفطل ، .77

.1380 تمس ، تاراشتنا  نارهت ، يدیجم ، زربیرف  همجرت : ایپوتا ، يژولوئدیا و  لراک ، میاهنام ، .78

.1380 فلؤم ، نارهت ، نآ ، عوقو  لماوع  یمالسا و  بالقنا  دمحا ، هداز ، یقتم  .79

.1376 یمالسا ، بالقنا  تایبدا  رتفد  نارهت ، یمشتحم ، تارطاخ  ربکا ، یلعدیس  یمشتحم ، .80

.1377 رئاز ، مق ، هسدقم  هناتسآ  مق ، مرح ، ناگراتس  سابع ، خیش  ققحم ، .81

.1379 ثیدحلاراد ، هسسؤم  مق ، یخیش ، اضردیمح  همجرت : همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  .82
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.1373 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، يدوعسم ، دیجم  همجرت : نودلخ ، نبا  خیرات  هفسلف  نسحم ، يدمحم ، .83

.1379 يدهلا ، یللملا  نیب  تاراشتنا  نارهت ، ناهج ، ياه  فراعملا  هرئاد  رد  یمالسا  بالقنا  نسحم ، یچ ، هناش  ریدم  .84

.1378 يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  نارهت ، نارگید ، ثیدح  رد  ینیمخ  ماما  ربکا ، یلع  یئاضترم ، .85

.1378 اردص ، تاراشتنا  مق ، ریخا ، هلاسدص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  یلامجا  یسررب  یضترم ، يرهطم ، .86

.1374 اردص ، تاراشتنا  مق ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  .________________ ، 87

.1372 هرذ ، رشن  نارهت ، باتفآ ، گنهرف  دیجملادبع ، هاوخ ، يداعم  .88

.1377 رون ، هعیلط  مق ، جع ،) ) نامز ماما  هتخابلد  قشاع  همان  یگدنز  اضردمحم ، هاوخ ، يداعم  .89

.1370 اسر ، نارهت ، اه ، هتفگان  دومحم ، یسدقم ، .90

.1380 هنزور ، نارهت ، (، 1357  _ 1320  ) ناریا یعامتجا  یسایس  تالوحت  یبتجم ، يدوصقم ، .91

.1374 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  ناراکمه ، رصان و  يزاریش ، مراکم  .92

.1375 یسودرف ، هاگشناد  تاراشتنا  دهشم ، یسوط ، ناینالیس  یلع  همجرت : رادتقا ، یسانش  هعماج  یئول ، نلبود ، وروم  .93

.1368 شخپاچ ، نارهت ، نایوپ ، نسح  همجرت : یسایس ، بازحا  تربور ، لشیم ، .94

.1380 نارتخا ، رشن  نارهت ، ناریا ، رد  يزیتسددجت  ددجت و  سابع ، ینالیم ، .95

ماگ نارهت ، هدازراطع ، یبتجم  همجرت : یمالسا ، يروهمج  ات  يولهپ  تنطلس  زا  یمالـسا  بالقنا  يریگ  لکـش  نسحم ، ینالیم ، .96
.1381 ون ،
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.1375 ثیدحلاراد ، نارهت ، یگنازرف ، گنهرف  م ، رصان ، .97

.1381 نایناریا ، هعماج  نارهت ، یقارن ،) ناسحا  وگو ، تفگ   ) ماخ تشخ  رد  میهاربادیس ، يوبن ، .98

.1381 امیسوادص ، یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، نادهاجم ، تیآ  دیجم ، يرظن ، .99

.1381 همشچ ، رشن  نارهت ، سامرباه ، یناوخزاب  یلعنیسح ، يرذون ، .100

.1376 بالقنا ، فراعم  رشن  رتفد  نارهت ، هزرابم ، نارود  یمشاه  ربکا ، یناجنسفر ، یمشاه  .101

.1358 ملع ، تاراشتنا  نارهت ، عولط ، یلع  یناهنپ و  نسحم  همجرت : هعسوت ، يروتاتکید و  ناریا ، درف ، يدیلاه ، .102

.1373 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  نارهت ، دنودالوف ، هللا  تزع  همجرت : هعماج ، یهاگآ و  تراوتسا ، زویه ، .103

.1383 یمالسا ، دازآ  هاگشناد  رهش ، ینیمخ ، مالسالا ، ضیف  همانراگدای  .104

هیرشن

ناتسمز 1380. هرامش 16 ، مراهچ ، لاس  یسایس ، مولع  . 1

ناتسمز 1382. هرامش 36 ، مهد ، لاس  شجنس ، شهوژپ و  . 2

راهب 1376. کی ، هرامش  متشه ، لاس  هناسر ، . 3

.1383 نابآو رهم  مجنپ ، لاس  هرامش 52 و 53 و 54 ، قفا ، . 4

زییاپ 1375. ناتسبات و  هرامش 7 و 8 ، رظن ، دقن و  . 5

رذآ و هرامش 99 و 100 ،)  ) يد 1374 رذآ و  هرامش 91 و 92 ،)  ) تشهبیدرا 1374 نیدرورف و  يداصتقا ، یـسایس ، تاـعالطا  . 6
(. هرامش 171و 172  ) يد 1380

ناتسمز 1377. هرامش 1 ، نیتم ، . 7

راهب 1378. مود ، هرامش  شیپ  یمالسا ، بالقنا  . 8

.1383 هرامش 34 ، تثعب ، . 9
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ناتسمز 1372. یجراخ ، تسایس  . 10

هرامش 82. ریبدت ، . 11

.12/5/1379 يرهشمه ، همانزور  . 12

.9/4/1377 ناهیک ، همانزور  . 13
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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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