
http://www.ghaemiyeh.com






ناریا یمالسا  بالقنا  درواتسد  ودو  دون  زا  یصیخلت  بالقنا : ناغمرا 

: هدنسیون

یقاحسا نیسح 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناریا یمالسا  بالقنا  درواتسد  ودو  دون  زا  یصیخلت  بالقنا : 9ناغمرا 

باتک 9تاصخشم 

9هراشا

بلاطم 11تسرهف 

18هچابید

راتفگ 20شیپ 

یسایس 26ياهدرواتسد 

میژر ینوگنرس  . 126

يروهمج تموکح  داجیا  . 227

ماظن ندش  یمدرم  . 330

تاباختنا رد  مدرم  لاعف  روضح  . 431

یمالسا تیوه  عیشت و  بهذم  يایحا  . 531

ننست عیشت و  داحتا  هنیمز  داجیا  . 636

تسایس نید و  دنویپ  تابثا  . 740

تموکح نتفرگ  تسد  هب  يارب  عیشت  مالسا و  ییاناوت  تابثا  . 843

يراد تموکح  يربهر و  رد  نایناحور  ییاناوت  تابثا  . 945

یمالسا تموکح  لیکشت  . 1048

هیقف تیالو  تیمکاح  ایحا و  . 1151

یمالسا یساسا  نوناق  زا  يرادروخرب  . 1254

یمالسا يراوش  سلجم  رادتقا  . 1356

هیرجم هوق  رب  سلجم  یعقاو  لرتنک  تراظن و  . 1457

نابهگن ياروش  تراظن  . 1559

نالوئسم ییاراد  لرتنک  . 1660

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


یللملا نیب  61ياهدرواتسد 

اکیرما یلاشوپ  تهبا  نتسکش  . 161

بالقنا ندش  یناهج  بالقنا و  رودص  . 263

یبطق ود  ماظن  یشاپورف  . 367

ناهج هقطنم و  رد  ناریا  یبای  تزع  . 471

اکیرما یمرادناژ  تلذ  زا  ییاهر  . 574

اکیرما یبرغ و  ياهروشک  یعقاو  هرهچ  ياشفا  . 676

ناملسم ياه  تلم  يرادیب  . 777

یتسینویهص میژر  اب  هزرابم  ندرک  یناهج  . 880

ناناملسم نایم  رد  يونعم  ياه  شزرا  يایحا  . 984

يداصتقا 86ياهدرواتسد 

86هراشا

نامورحم زا  تیامح  يارب  یمالسا  داصتقا  يزیر  یپ  . 191

يداصتقا یلام و  داسف  اب  هلباقم  . 295

یلخاد دیلوت  زا  تیامح  . 399

یتارباخم هکبش  شرتسگ  . 4101

یناسرزاگ رد  لوحت  . 5103

يزرواشک يایحا  . 6104

یناسر بآ  يزاسدس و  . 7107

یمیشورتپ تعنص  . 8108

قرب تعنص  . 9110

یگنهرف 112ياهدرواتسد 

112هراشا

روشک لخاد  رد  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  113ياهدرواتسد 

مالسا يایحا  . 1113

سفن هب  دامتعا  يروابدوخ و  هشیدنا  يایحا  . 2113

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


دایتعا ردخم و  داوم  اب  هزرابم  . 3114

هداوناخ نوناک  هب  نداد  تیمها  . 4114

برغ یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  . 5114

مدرم یهاگآ  حطس  ندرب  الاب  . 6115

هاگشناد هزوح و  نایم  تدحو  داجیا  . 7116

یگنهرف يروابدوخ  . 8122

یگنهرف لالقتسا  . 9124

یگدنز ياه  شزرا  ینوگرگد  . 10126

زامن گنهرف  تیوقت  . 11130

ینآرق گنهرف  شرتسگ  . 12132

هعمج زامن  يایحا  . 13133

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  . 14135

اه یشورف  بارش  ندش  هدیچرب  . 15137

داسف ياه  هناخ  ندش  هدیچرب  . 16138

تاعوبطم اه و  باتک  ياوتحم  رد  لوحت  . 17139

اهامنیس نویزیولت و  ویدار و  یلم  هناسر  رد  لوحت  . 18141

نانز يونعم  تلزنم  شزرا و  يایحا  . 19143

نانز زا  هبناج  همه  تیامح  . 20147

یشزومآ ماظن  رد  لوحت  . 21149

اه هاگشناد  لالقتسا  . 22151

روشک زا  جراخ  رد  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  157ياهدرواتسد 

157هراشا

ناهج حطس  رد  نید  يایحا  . 1157

یمالسا ياه  تنس  اه و  شزرا  يایحا  . 2157

جح هضیرف  يایحا  . 3158

روشک زا  جراخ  رد  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  158ياهدرواتسد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


158هراشا

ناهج حطس  رد  نید  يایحا  . 1158

یمالسا ياه  تنس  اه و  شزرا  يایحا  . 2160

جح هضیرف  يایحا  . 3161

یماظن 162ياهدرواتسد 

یماظن روما  رد  اه  ییاکیرما  تلاخد  عطق  . 1162

شترا ندش  یمدرم  . 2167

یماظن ياهورین  رد  يروآون  . 3170

نیفعضتسم جیسب  سیسأت  . 4172

یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  سیسأت  . 5175

نخس 179ماجرف 

همان 186باتک 

زکرم 189هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


ناریا یمالسا  بالقنا  درواتسد  ودو  دون  زا  یصیخلت  بالقنا : ناغمرا 

باتک تاصخشم 

 - 1341 نیسحدیس ، یقاحسا ، هسانشرس : 

زکرم يراکمهاب ] [ ؛ یقاحسا نیسح  ناریا / یمالسا  بالقنا  درواتـسد  ودو  دون  زا  یـصیخلت  بالقنا : ناغمرا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
تیالو ردق  یگنهرف  هسسوم  امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ 

.1386 یمالسا ، ياهشهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 153 يرهاظ :  تاصخشم 

.1243 امیسو ؛ ادص  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  تسورف : 

0-092-514-964-978 لایر :   16000 کباش : 

یمالسا ياه  بالقنا  عوضوم : 

ریثات  -- 1357 یمالسا ، بالقنا  خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

1386 5 فلا ن2   / DSR1564 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/083 ییوید :  يدنب  هدر 

1213845 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هچابید

مـشچ رد  .تسا  بالقنا  تمظع  قمع و  ياـیوگ  قیقحت  هعیلط  رد  یمالـسا  بـالقنا  یعاـمتجا  یگنهرف و  ياهدرواتـسد  هب  یهاـگن 
یناسنا و یقـالخا و  تـالامک  دـشر  تهج  بساـنم  یطیحم  ندـمآ  دوجو  هب  . 1 زا : دـنترابع  اهدرواتـسد  نیرت  مهم  یلک ، يزادـنا 

حطـس یبسن  ياقترا  .هعماج 3 . هصرع  زا  اه  یـشورف  بارـش  اه و  هدکترـشع  دـننام  داسف  رهاـظم  ندودز  .نتـشیوخ 2 . هب  تشگزاب 
.مدرم يارب  يواسم  قوقح  يرارقرب  ییاضق و  یعامتجا و  تینما  .يداوس 5 . یب  اب  هزرابم  .قیقحت 4 . هیحور  یمومع و  ياه  یهاگآ 
ندرک یمالسا  .تایرـشن 9 . تاعوبطم و  دشر  شیازفا و  .ینید 8 .  بالقنا  تاـیبدا  جاور  .يردارب 7 . تدـحو و  هیحور  داجیا   . 6

یعاـمتجا و ياـه  شزرا  رد  لوـحت  ینید ، رکفت  ياـیحا  .یـسایس 10 . یماظن و  يرادا ، يداـصتقا ، یلاـم ، ییازج ، یندـم ، تاررقم 
تناید و صـصخت و  دـهعت و  نیب  یگنهاـمه  .یـسایس 11 . جـح  صالخا و  راثیا ، تداهـش ، ترجه ، داهج ، دـننام  یمیهافم  يایحا 

یتاقیقحت و زکارم  اه ، هاگشناد  تیفرظ  شیازفا  .هاگشناد 13 . هزوح و  يراکمه  .يرکف 12 . نشور 

7 ص :
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ناملسم نز  يوگلا  یفرعم  .یمدرم 15 . جیسب  يورین  یهد  نامزاس  داجیا و  حلـسم و  ياهورین  ندش  یمدرم  .هیملع 14 . ياه  هزوح 
، طوبرم ياه  لکشت  اه و  تیعمج  سیسأت  نانز ، هژیو  تاعوبطم  ناوناب ، فلتخم  ياه  هراونشج  لیکشت  ياه  هنیمز  نتخاس  مهارف  اب 
یمالـسا و ياروش  سلجم  يارب  يدزمان  هلمج  زا  یعامتجا  یـسایس و  ياه  هنحـص  رد  نانآ  تکرـش  ناوناـب و  یـشزرو  نویـساردف 

.یگنهرف يروابدوخ  اتسور و  رهش و  ياهاروش 

نافعـضتسم ناناملـسم و  يارب  يدیدج  یگنهرف  يوگلا  یبرغ ،» هن  یقرـش ، هن   » لصا ساسا  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یلک ، روط  هب 
.دروآ ناغمرا  هب  ناهج 

باتک زا  هدافتـسا  اب  يداصتقا  یگنهرف ، یعامتجا ، یـسایس ، داعبا  رد  ار  بـالقنا  يایادـه  ناـغمرا و  اـت  تسا  ددـصرد  شهوژپ  نیا 
هناسر باحصا  هدافتسا  دروم  هعومجم  نیا  نارگشهوژپ  شالت  هک  دیما  .دناشکب  ریوصت  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  درواتـسد  ودودون 

.دریگ رارق 

قیفوتلا یلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا  یسایس  هورگ 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

، هژیو هب  يرکف  یـسایس و  ناربهر  ياه  مایپ  زین  يزوریپ و  هزرابم و  نارود  رد  مدرم  ياهراعـش  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  ياـه  ناـمرآ 
هزوح رد  ار  بالقنا  ياه  نامرآ  نیرت  مهم  دیاب  رت  قیقد  تفایرد  يارب  .تخانش  ناوت  یم  بالقنا  ریبک  ربهر  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما 
نینچ ناوـت  یم  ار  بـالقنا  یعاـمتجا  یگنهرف و  ياـه  ناـمرآ  هنیمز ، نیا  رد  .تـسج  داـصتقا  گـنهرف و  عاـمتجا ، تسایـس ، ياـه 
حطـس ندرب  الاب  یهابت ؛ داسف و  رهاظم  اب  هزرابم  اوقت ؛ نامیا و  ساسا  رب  یقالخا  لیاضف  دـشر  يارب  دـعاسم  طیحم  داـجیا  درمـشرب :

همه يارب  ناگیار  یندب  تیبرت  شرورپ و  شزومآ و  یهورگ ؛ ياه  هناسر  تاعوبطم و  زا  حیحـص  هدافتـسا  اب  یمومع  ياه  یهاگآ 
اب يروآون  شهوژپ و  حور  تیوقت  روشک ؛ ییافکدوخ  ّدحرس  ات  یلاع  شزومآ  شرتسگ  لیهست و  یشزومآ ؛ حوطس  مامت  رد  مدرم 

يدام و ياه  هنیمز  رد  همه  يارب  هنالداع  تاناکما  داجیا  اوران و  ياه  ضیعبت  عفر  نارگشهوژپ ؛ قیوشت  یـشهوژپ و  زکارم  سیـسأت 
رد همه  يواست  ناگمه ؛ يارب  هنالداع  ییاضق  تینما  داجیا  يرورـضریغ ؛ تالیکـشت  فذـح  حیحـص و  يرادا  ماظن  داـجیا  يونعم ؛

یماظن یگنهرف ، يرادا ، يداصتقا ، یلام ، ییازج ، یندم ، تاررقم  نیناوق و  نیودت  یمالـسا ؛ يردارب  میکحت  هعـسوت و  نوناق ؛ ربارب 
ربارب قوقح  زا  مدرم  همه  يرادروخرب  یمالسا ؛ نیزاوم  ساسا  رب  یسایس  و 

9 ص :
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، یتسرپرـس یب  یگداتفاراک ، زا  یگتـسشنزاب ، رظن  زا  یعامتجا  نیمأت  زا  يرادروخرب  نابز ؛ داژن و  گنر ، هلیبق ، موق ، هب  هجوت  نودب 
زا یعامتجا  ياه  يدازآ  نیمأت  هریغ ؛ همیب و  تروص  هب  یکـشزپ  ياه  تبقارم  ینامرد و  یتشادـهب و  تامدـخ  حـناوس و  ثداوح و 

يراوخ و هوشر  هرفـس  ندیچرب  هعماج ؛ رد  داسف  رهاظم  زکارم و  ندرب  نیب  زا  ؛(1)  درف ره  يارب  یهاوخداد  قح  راک و  يدازآ  هلمج 
.تداهش داهج و  نوچمه  ینید  میهافم  يایحا 

روما هرادا  ینید ؛ لقتسم  تموکح  داجیا  یتنطلس و  ماظن  يزادنارب  تفای : ناوت  یم  دراوم  نیا  رد  ار  یمالسا  بالقنا  یسایس  نامرآ 
هطلس يرگ و  هطلـس  یـشک ، متـس  يرگمتـس ، هنوگره  یفن  رکنم ؛ زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ و  هب  توعد  اروش ؛ ساسا  رب  روشک 

هار تاعامتجا و  تاعوبطم ، تایرشن ، يدازآ  نوناق ؛ مکح  هب  رگم  سـسجت  روسناس و  دیاقع ، شیتفت  یفن  یلخاد و  تینما  يریذپ ؛
رد مدرم  تکراشم  روشک و  هرادا  رد  یمومع  يارآ  هب  اکتا  نوناق ؛ دودـح  رد  یعامتجا  یـسایس و  ياه  يدازآ  نیمأـت  اـه ؛ ییاـمیپ 

؛ یبلطراصحنا یگماکدوخ و  دادبتـسا ، هنوگره  وحم  بناـجا ؛ ذوفن  زا  يریگولج  رامعتـسا و  لـماک  درط  شیوخ ؛ تشونرـس  نییعت 
ياهرایعم ساسا  رب  روشک  یجراخ  تسایـس  میظنت  نیمزرـس ؛ یگچراپ  کـی  لالقتـسا و  ظـفح  يارب  یلم  عاـفد  هینب  لـماک  تیوقت 

زا غیرد  یب  تیامح  ناناملسم و  همه  هب  تبسن  هناردارب  دهعت  مالسا و 

10 ص :
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ربارب رد  نافعـضتسم  هنابلط  قح  هزرابم  زا  تیامح  براحمریغ ؛ ياه  تلود  اب  لباقتم  زیمآ  حلـص  طباور  داـجیا  ناـهج ؛ نافعـضتسم 
(1) .رگید ياه  تلم  یلخاد  روما  رد  تلاخد  هنوگره  زا  لماک  يراددوخ  نیع  رد  ناهج  زا  هطقن  رهرد  ناربکتسم 

فعـضتسم و للم  زا  هبناج  همه  تیامح  بالقنا ، ماـیپ  رودـص  رد  یمالـسا  بـالقنا  یلمارف  ياـه  تیلوئـسم  يزرم و  نورب  ناـمرآ 
بالقنا يزوریپ  لاس  نیتسخن  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دوب  یّلجتم  یللملا  نیب  ماظن  رد  ون  یحرط  نتخادـنا  رد  ناهج و  ناناملـسم 

: تشاد مالعا  یجراخ  تسایس  دربهار  نییعت  رد 

، تسا هزینرـس  ناشراعـش  کنات و  پوت و  ناشقطنم ، هک  ییاهنآ  لباقم  رد  ناهج  فعـضتسم  ياـه  تلم  زا  نونکا  ناریا  هدازآ  تلم 
يدازآ تقیقح و  قح و  ادـخ و  هار  رد  هک  ناهج  رـساترس  رد  شخب  يدازآ  ياـه  تضهن  ماـمت  زا  اـم  .دـیامن  یم  یناـبیتشپ  ًـالماک 

(2) .مینک یم  ینابیتشپ  دننک ، یم  هزرابم 

: درک حرط  ار  لقتسم  دازآ و  ياه  يروهمج  اب  یمالسا  تلود  لیکشت  هیرظن  دوخ ، یهلا  یسایس -  همان  تیصو  رد  ناشیا  نینچمه 

دازآ و ياه  يروهمج  اب  یمالسا  تلود  کی  يوس  هب  ناهج ! ناناملسم  یمالـسا و  ياهروشک  يا  و  ناهج ! نافعـضتسم  يا  امـش  و 
(3) .دیورب شیپ  هب  لقتسم 

11 ص :
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نادـناخ تسد  هب  لاملا  تیب  تراغ  زا  يریگولج  درک : هراشا  دراوم  نیا  هب  دـیاب  زین  یمالـسا  بالقنا  يداصتقا  ياه  نامرآ  هراـبرد 
تـسرد يزیر  همانرب  اب  روشک  کیژولونکت  یتعنـص و  تفرـشیپ  يارب  شالت  ینیمزریز ؛ ریاخذ  ظفح  نآ ؛ ناگتـسباو  یهاـشنهاش و 

مولع و رد  ییاـفکدوخ  يداـصتقا ؛ ییاـفکدوخ  لالقتـسا و  هب  یباـی  تسد  رهاـم ؛ دارفا  تیبرت  نونف ؛ مولع و  زا  هدافتـسا  يداـصتقا ؛
نیمأت رقف ؛ ندرک  نک  هشیر  هافر و  داجیا  یمالسا ؛ طباوض  ساسا  رب  هنالداع  یملع و  داصتقا  يزیر  یپ  يزرواشک ؛ تعنص و  نونف ،
يارب مزـال  تاـناکما  ندروآ  مهارف  شرورپ ؛ شزومآ و  ناـمرد ، تشادـهب ، كاـشوپ ، كاروخ ، نکـسم ، لـماش  یـساسا  ياـهزاین 
فده اب  اوتحم  لکش و  نایم  بسانت  نتفرگ  رظن  رد  اب  روشک  يداصتقا  همانرب  میظنت  لماک ؛ لاغتشا  طیارش  نیمأت  اب  هداوناخ  لیکشت 

عنم نارگید ؛ راک  زا  یشک  هرهب  زا  يریگولج  نیعم و  راک  هب  دارفا  رابجا  عنم  یعامتجا ؛ یسایس و  يونعم ، يزاسدوخ  تصرف  داجیا 
؛ روشک داصتقا  رب  ناگناگیب  يداصتقا  هطلس  زا  يریگولج  ریذبت ؛ فارسا و  عنم  ابر ؛ راکتحا و  راصحنا ، زا  يریگولج  ریغ ؛ هب  رارـضا 
زا ییادز  تـیمورحم  یتاـقبط و  هلــصاف  ندرک  مـک  يداـصتقا ؛ تلادـع  یتعنــص ؛ یماد و  يزرواـشک ، تادـیلوت  شیازفا  رب  دـیکأت 

(1) .روشک ياهاتسور 

رد .دـنا  هتفای  ققحت  یئزج  ای  یلک  تروص  هب  هک  دنتـسه  ییاه  فدـه  اه و  نامرآ  نامه  یمالـسا ، بالقنا  ياهدرواتـسد  عقاو ، رد 
یبایزرا

12 ص :
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روشک و ياه  ییاناوت  تاناکما و  بالقنا ، زا  شیپ  تیعـضو  یمالـسا ، بالقنا  ياه  نامرآ  هب  دـیاب  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد 
نیزگ ي ياـج  یتنطلـس و  مـیژر  ینوگنرـس  لاـثم ، يارب  .درک  هجوـت  بـالقنا  یجراـخ  یلخاد و  نانمـشد  ياـه  هئطوـت  اـهراشف و 
هک یلاح  رد  دـش ، ققحم  نآ  يزوریپ  اب  هک  دوب  بـالقنا  ياهدرواتـسد  هلمج  زا  یـسایس  لالقتـسا  بسک  زین  یمالـسا و  يروهمج 

.دراد زاین  يرتشیب  شالت  نامز و  هب  يداصتقا ، لالقتسا  هب  یبای  تسد 

: تسناد یم  ریذپ  ناکما  تلم  همه  ششوک  ورگ  رد  ار  بالقنا  فادها  هب  یبای  تسد  لحار ، ماما  ترضح 

نوچمه دیا ، هدروآ  تسد  هب  ناتدـنمورب  ناناوج  نوخ  ناتدوخ و  میظع  داهج  اب  هک  یتمعن  هک  منک  یم  هیـصوت  ناریا  زیزع  تلم  هب 
گرزب تناـما  یهلا و  میظع و  یتـمعن  هـک  نآ  هار  رد  دـییامن و  يرادـساپ  تظاـفح و  نآ  زا  دـینادب و  ار  شردـق  روـما ، نـیرتزیزع 

مکرصنی و هللا  رـصنت  نا   » هک دیـسارهن  دیآ ، یم  شیپ  میقتـسم  طارـص  نیا  رد  هک  یتالکـشم  زا  دینک و  شـشوک  تسا ، يدنوادخ 
(1) «. مکمادقا تبثی 

هرادا  ) هاپـس كرتشم  داتـس  یگنهرف  تنواعم  یـشهوژپ  ياه  هتخودـنا  زا  يرادرب  هرهب  صیخلت و  تیروحم ، اب  هک  هعومجم  نیا  رد 
یم تسا ، هدـش  هیهت  این  حـلاص  دـمحم  ياقآ  بانج  يراکمه  اب  یمالـسا » بالقنا  درواتـسد  ود  دون و   » شهوژپ ناونع  اب  تاـغیلبت )

.مینک ییامنزاب  ار  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  نیرت  مهم  ات  میشوک 

13 ص :
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یم ناـنم  دـنوادخ  زا  ور ، نیا  زا  .تسا  هدـشن  یفرعم  دـیاش ، دـیاب و  هک  هنوـگ  نآ  اهدرواتـسد  نیا  زا  يرایـسب  زوـنه  هک  میناد  یم 
.دیامرف تیانع  ار  اهدرواتسد  نیا  ییامنزاب  قیفوت  میهاوخ 
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یسایس ياهدرواتسد 

میژر ینوگنرس  . 1

ردتقم میژر  يزور  هک  دندرک  یمن  رواب  زگره  ناریا  مدرم  زا  يرایسب  يولهپ و  تموکح  ناگتـسباو  هاشاضردمحم ، اکیرما ، برغ ،
رد ییاهرییغت  داجیا  یپ  رد  اهنت  هزرابم  نارود  رد  یبالقنا  نازرابم  یخرب  لیلد ، نیمه  هب  .دوش  نوگنرـس  يولهپ  حلـسم  نادـند  ات  و 

يولهپ میژر  ندرک  طقاس  ترورـض  رب  ادـتبا  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  لباقم ، رد  .دـندوب  نآ  لـصا  ظـفح  اـب  هارمه  میژر 
: دومرف یم  ناشیا  .دیزرو  یم  دیکأت 

مییوگ یم  ام  .مینیبب  نامتکلمم  يارب  لالقتسا  يور  کی  يدازآ و  يور  کی  میناوت  یمن  ام  تسه ، يولهپ  نامدود  اضردمحم و  ات 
(1) .دوش یمن  ادیپ  مدرم  يارب  شمارآ  دورن ، ات  هاش 

: دیامرف یم  رگید  یمالک  رد  ناشیا 

مود تسد  هک  یمرجم  نیا  راـتفرگ  ـالاح  اـم  .تسا  هاـش  نیا  زا  تراـبع  مود  تسد  مرجم  .تساـکیرما  زا  تراـبع  لوا  تسد  مرجم 
(2) .میتسه تسا ،

دندمآرب میژر  ندرک  طقاس  یپ  رد  رتشیب  تیدج  اب  الاب و  يا  هیحور  اب  هناعاجش و  زین  مدرم  هللا ، همحر  ماما  هناعطاق  يریگ  عضوم  اب 
نآ زا  رتمک  هب  و 

15 ص :
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ص 369. نامه ، - 2

ناریا یمالسا  بالقنا  درواتسد  ودو  دون  زا  یصیخلت  بالقنا : www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 26 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13366/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13366/AKS BARNAMEH/#content_note_15_2
http://www.ghaemiyeh.com


تسا و یمدرم  تضهن ، نیا  درک  یم  روصت  یـسک  رتمک  هک  دوب  روشرپ  يردق  هب  شوجدوخ  تارهاظت  اه و  ضارتعا  .دـندشن  عناق 
بالقنا دنمهوکـش  يزوریپ  فیـصوت  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هنیمز ، نیمه  رد  .دریگ  یم  ماجنا  یجراـخ  لـماوع  هناوتـشپ  نودـب 

: دیامرف یم  یمالسا 

نیا ار  عامتجا  کی  دناوت  یمن  اما  دنک ، دازآ  ار  هقطنم  کی  ار ، رهش  کی  دناوت  یم  رشب  .دوب  ییادخ  راک  نیا  .دوبن  يرـشب  راک  نیا 
زا نارهت  گرزب  رازاب  رد  نابآ  مراهچ  رد  .درک  نوگژاو  ار  هلاس  تنطلـس 2500  کی  یلاخ  تسد  اب  هک  دروآ  رد  تکرح  هب  نینچ 

.تسناد يرشب  ار  تمظع  نیا  هب  تکرح  نیا  دوش  یم  روط  هچ  .دنزن  مچرپ  کی  دناوتب  هک  درک  یمن  روصت  یـسک  ینابـساپ ، سرت 
هیلع رب  دنتخادنارب و  نب  خیب و  زا  ار  راک  تیانج  نیا  هشیر  دـندش و  دـحتم  تاقبط  راشقا و  همه  .دوب  ادـخ  راک  دوب ؛ یهلا  راک  راک ،

(1) .دش زوریپ  بالقنا  دیسر و  ناماس  هب  راک  دوب ، تلم  نیا  نابیتشپ  گرزب ، يادخ  نوچ  .دندرک  هزرابم  رامعتسا 

يروهمج تموکح  داجیا  . 2

مدرم هب  میژر  دنتـشادن و  يولهپ  میژر  رد  يرثؤم  هاگیاج  مدرم  .دوبن  لئاق  مدرم  يارب  یـشقن  چـیه  لمع ، نوناـق و  رد  يولهپ  میژر 
مهم رد  مدرم  بیترت ، نیدب  .داد  نایاپ  تسا ، یتنطلـس  ياه  میژر  صاخ  هک  شنیب  تسایـس و  نیا  هب  یمالـسا ، بالقنا  .دوبن  یکتم 

هزرابم و نارود  رد  .دـنتفای  هدـننک  نییعت  یلـصا و  شقن  روشک  هرادا  اه و  یـسرپ  همه  نیناوق و  عضو  یتموکح ، ياـهراتخاس  نیرت 
روشک نالوئسم  تمعن  یلو  ار  مدرم  ماما ، .دندوب  ماما  یگشیمه  ناهارمه  یلصا و  بطاخم  مدرم ، بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ 
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یلـصا هیاـپ  ود  زا  اـم ، تموکح  نونکا  .درک  یم  شرافـس  توعد و  اـهنآ  هب  تمدـخ  هب  ار  یتکلمم  ياـه  ماـقم  همه  تسناد و  یم 
مدرم شقن  مالسا ، هب  يرادافو  نیع  رد  ماظن ، نیا  رد  .تسا  هجوت  لباق  رایـسب  بیکرت  نیا  هتفرگ و  لکـش  يروهمج »  » و یمالـسا » »

تموکح هک  هدـمآ  لصا  نیا  رد  .دـنک  یم  حیرـصت  تموکح  ندوب  يروهمج  هب  یـساسا ، نوناـق  لوا  لـصا  .تسا  هدـش  ظـفح  زین 
هدرک مزلم  دوخ  تشونرـس  نییعت  رد  مدرم  نداد  تکراـشم  هب  ار  تلود  یـساسا ، نوناـق  نینچمه  .تسا  یمالـسا  يروـهمج  ناریا ،

، روهمج سیئر  باختنا  هک  دوش  هرادا  یمومع  يارآ  ياـکتا  هب  دـیاب  روشک  روما  یـساسا ، نوناـق  مشـش  لـصا  ساـسا  رب   (1) .تسا
يروهمج تایلک  هب  لصا  نیا  .تسا  نآ  هنومن  یـسرپ ، همه  اهنیا و  ریاظن  اـهاروش و  ياـضعا  یمالـسا ، ياروش  سلجم  ناگدـنیامن 

.دنک یم  هراشا  نآ  رد  مدرم  شقن  ماظن و  ندوب 

بیوصت رد  مدرم  .دنداد  يأر  یمالـسا  يروهمج  تموکح  هب  يدـصرد  تیرثکا 2/98  اب  نیدرورف 1358  مهدزاـی  رد  ناریا  مدرم 
هب سپـس  دندرک و  باختنا  هنادازآ  ار  یـساسا  نوناق  هدننک  نیودت  ناگربخ  ادتبا  نانآ  .دنتـشاد  يدـج  تکراشم  زین  یـساسا  نوناق 

یسرپ همه  رد  راب  نیتسخن  يارب  ناریا  یمالسا  ماظن  یساسا  نوناق   » .دنداد تبثم  يأر  ناگربخ  سلجم  نیمه  بوصم  یساسا  نوناق 
لاس 1368 رد  یساسا  نوناق  يرگنزاب  رد   (2)« .دش بوصم  ناگدننک  تکرش  دصرد  تبثم 5/99  يأر  اب  لاس 1358 
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.دندناسر بیوصت  هب  ار  نآ  تاحالصا  دوخ  يدصرد  تبثم 38/97  يأر  اب  مدرم  زین 

نوناق لـصا 107  رد  قح  نیا  .تسا  يربـهر  ماـقم  ینعی  تکلمم  لوا  صخـش  باـختنا  ماـظن ، ندوب  يروهمج  ياـه  هولج  رگید  زا 
، ربهر راکـشآ ، تروص  هب  هک  تسا  ییاـج  رد  میقتـسم  شور  .تسا  هدـش  ینیب  شیپ  میقتـسمریغ  میقتـسم و  تروص  ود  هب  یـساسا 
هب ناشیا  زا  سپ  میقتسمریغ ، شور  .دوب  نینچ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  تیلوبقم  هک  دشاب  مدرم  عطاق  تیرثکا  شریذپ  دروم 

لوصا 5 و رد  طیارـش  ياراد  ناهیقف  نایم  زا  ناگربخ  سپـس  .دننک  یم  باختنا  ار  ناگربخ  مدرم ، ادتبا  شور ، نیا  رد  .دمآرد  ارجا 
یکی زین  روهمج  سیئر  باختنا  .دشاب  رادروخرب  یناگمه  شریذپ  زا  هدوب و  ملعا  هک  دـننیزگ  یمرب  ار  يربهر  یـساسا ، نوناق   109
هیرجم هوق  تسایر  هک  ار  يربهر  زا  سپ  روشک  ماقم  نیرت  یلاع  مدرم ، .تسا  یمالـسا  ماظن  ندوب  يروهمج  ياـه  یگژیو  زا  رگید 
.دنراد تلاخد  زین  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  باختنا  رد  مدرم  .دننک  یم  باختنا  دوخ  میقتـسم  يأر  اب  دراد ، هدـهع  رب  ار 
سیئر حاضیتسا  هنیباک ، ناریزو  هب  نداد  يأر  نوچمه  يرگید  مهم  تارایتخا  فیاـظو و  زا  يراذـگ ، نوناـق  رب  هوـالع  ناگدـنیامن 

ياه همان  تقفاوم  اـه و  هماندـهع  بیوصت  روشک ، روما  ماـمت  رد  صحفت  قیقحت و  روشک ، لـک  هجدوب  بیوصت  ناریزو ، روهمج و 
ياه هولج  زا  دناوت  یم  مدرم  هب  نانآ  باختنا  قح  يراذـگاو  ناگدـنیامن ، فیاظو  تیمها  هب  هجوت  اب  .دـنرادروخرب  ...و  یللملا  نیب 

.دشاب ماظن  ندوب  يروهمج  مهم 
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ماظن ندش  یمدرم  . 3

هب یلاشوپ  ياه  تموکح  ییاه ، ناـمز  نینچ  رد  .دراد  زاـین  مکحم  یهاـگ  هیکت  هب  گرزب  تالکـشم  اـب  هلباـقم  يارب  یتموکح  ره 
.دـنوش یم  لسوتم  يراک  بیرف  تاغیلبت و  يداصتقا ، تاناکما  یماظن ، ياهورین  یتاعالطا ، ياه  نامزاس  يرامعتـسا ، ياـه  تردـق 

هک دروآ  ناـغمرا  هب  مدرم  يارب  ار  دنمـشزرا  درواتـسد  نیا  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  .دوـب  اـه  تلود  هتـسد  نیا  زا  زین  يوـلهپ  میژر 
هنحص رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  .دهاوخب  کمک  نانآ  زا  دشاب و  یکتم  مدرم  هب  دوخ  مهم  تالکـشم  لح  يارب  تموکح 

ياهزور رد  میژر  لماوع  اب  هناحلـسم  يریگرد  هیمالعا و  شخپ  اه ، باصتعا  اه ، ییامیپ  هار  دـننام  بالقنا  هزرابم و  فلتخم  ياـه 
رب هیکت  اـب  تموکح  زین  ناریا  رب  قارع  یلیمحت  گـنج  رد  .تشاد  هیکت  بـالقنا ، زا  یمدرم  تیاـمح  رب  يوـلهپ ، تموـکح  یناـیاپ 

عافد فلتخم  ياه  هنحـص  رد  دوخ  هچراپ  کی  روضح  اب  مدرم  .دناشنب  شیاج  رـس  رد  دنک و  هیبنت  ار  زواجتم  تسناوت  مدرم  يورین 
ناریا يداصتقا  هرصاحم  نارود  رد  نینچمه  .دندیشک  ریوصت  هب  ار  مدرم  اب  تموکح  دنویپ  قادصم  نیرتابیز  نیرت و  یلاع  سدقم ،
ندرک هنیداهن  مدرم و  تکراشم  اه و  يراکمه  بلج  اب  یمالـسا  تلود  اکیرما ، هژیو  هب  يرابکتـسا  ياه  تردـق  يوس  زا  یمالـسا 

.دروآرد وناز  هب  ار  نمشد  دوش و  هریچ  نارحب  رب  تسناوت  اهنآ  رد  یگدنزاس  هیحور 
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تاباختنا رد  مدرم  لاعف  روضح  . 4

نداد تکرـش  مدرم و  تلود و  نیب  لباقتم  دامتعا  زا  يا  هناـشن  مدرم ، دـیاقع  ارآ و  هب  نتـشاذگ  مارتحا  دازآ و  تاـباختنا  يرازگرب 
اب .تشادـن  یعقاو  موهفم  اـنعم و  لـمع ، رد  مدرم  يارآ  هب  هجوت  تاـباختنا و  يوـلهپ ، میژر  ناـمز  رد  .تسا  روـشک  هرادا  رد  مدرم 
ار مدرم  تکراشم  هنیمز  ماظن ، ندوب  يروهمج  هب  داقتعا  نییبت  اب  یمالسا  تموکح  .دش  نوگرگد  عاضوا  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ 

دراو هنالاعف  یعرـش ، فیلکت  هب  يدنمرواب  یقیقح و  یعقاو و  تکراشم  نادـیم  رد  لمع  يدازآ  ندـید  اب  زین  مدرم  تخاس و  مهارف 
نانمـشد ناهنپ  ادـیپ و  ياه  هئطوت  نوگانوگ و  تالکـشم  دوجو  اب  تاباختنا  هرود  تسیب  زا  شیب  نونکات  .دـندش  تاـباختنا  هنحص 

تکرـش شیوخ  دازآ  هدارا  اب  هدـش  دای  تاباختنا  مامت  رد  مدرم  .تسا  هدـش  رازگرب  مدرم  ناوارف  ینیرفآروش  اـب  یجراـخ  یلخاد و 
.دنا هتخادنا  يأر  ياه  قودنص  هب  ار  دوخ  هاوخ  لد  يأر  هنادازآ  هدرک و 

یسارکومد نایعدم  ربارب  رد  هژیو  هب  ناهج  رد  یمالسا  ماظن  ناریا و  زیزع  مدرم  راختفا  يزارفارس و  هیام  دنمهوکـش ، درواتـسد  نیا 
.تسا يروهمج  و 

یمالسا تیوه  عیشت و  بهذم  يایحا  . 5

ات نانمشد  يّدج  تکرح  يروحم و  تسایس  تشاد و  رارق  نانمـشد  مجاهت  نوناک  رد  عیـشت  بهذم  مالـسا و  نید  خیرات ، لوط  رد 
یتازرابم يروشحلـس و  هیحور  تردـق و  زا  لماک  یهاگآ  اـب  نمـشد  .دوب  هدیـشک  اوزنا  هب  ار  اـیوپ  بهذـم  نیا  يداـیز ، يدودـح 

اه و تضهن  خیرات  لوط  رد  نایعیش 
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رد هکلب  دوبن ، ناریا  روشک  ورملق  هب  دودحم  عیشت ، مالـسا و  اب  زیتس  هتبلا  .دوب  هتفرگ  شیپ  رد  ار  تسایـس  نیا  یعیـش ، ياه  تکرح 
تموکح و هصرع  رد  اهنت  هن  عیـشت  مالـسا و  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  دنمهوکـش  يزوریپ  زا  لـبق  اـت  .دوب  هدرتسگ  اـیند  ياـج  همه 

هبناـج همه  هدرتسگ و  ماـکحا  نیناوق و  .دوب  هدـش  يوزنم  نآ  داـعبا  ماـکحا و  زا  يرایـسب  هکلب  تشادـن ، يرثؤم  روضح  تیمکاـح 
يدرف و ياه  تدابع  هب  دش و  یم  دادملق  یعرف  یعوضوم  رتشیب  تشاد و  شقن  ناناملـسم  یگدنز  روما  زا  یخرب  رد  افرـص  مالـسا 

یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  اـت  مالـسا  ندیـشک  اوزنا  هب  دروم  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  .دوب  دودـحم  یبهذـم  موسر  بادآ و 
: دومرف

ناوج امش  مایق  .دندرب  یم  نیب  زا  اه  همکچ  ریز  دنتشاد  ار  نآرق  .دندرک  یم  مدهنم  دنتشاد  ار  مالـسا  .دش  یم  یـسنم  تشاد  مالـسا 
(1) .دیشخب مالسا  هب  هزات  تایح  درک ؛ هدنز  ار  نآرق  دوب ، یهلا  تضهن  دوب ، یهلا  مایق  هک  ناریا  تلم  امش  مایق  ناریا ، ياه 

داـعبا همه  زا  مالـسا  فذـح  فدـه  اـب  يا  هدـنیازف  تروص  هب  دوب و  هداد  رارق  دوخ  راـک  روتـسد  رد  ار  يزیتس  هعیـش  يولهپ ، میژر 
يدـیلک ياـه  تـسپ  ندرپـس  روـشک ، تاررقم  نیناوـق و  ندرک  یمالــساریغ  رد  ناریا ، ناملــسم  مدرم  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز 

فراعم و نتفرگ  رخـسمت  هب  سرادم ، اه و  هاگـشناد  زا  مالـسا  فذح  تییاهب ، جیورت  نیددض ، حـلاصان و  دارفا  تسد  هب  تموکح 
راثآ و اب  زیتس  یتح  ییارگ و  یلم  یلم و  لئاسم  هب  ندز  نماد  اب  یعامتجا  ياه  هنحص  زا  مالسا  فذح  یمالسا ، ماکحا 
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نیـسح .دیـشوک  یم  یبهذـم  ياه  تبـسانم  هب  یتمرح  یب  روشک و  خـیرات  أدـبم  رییغت  دـننام  یلکـش  یئزج و  روما  رد  ینید  رهاظم 
: دسیون یم  تییاهب  جیورت  دروم  رد  يو  رارسا  مرحم  هاش و  تسود  نیرت  کیدزن  تسودرف ،

هـس يا  هبون  ياه  نتلوب  هطوبرم ، هبعـش  .دوب  تییاهب  دـش ، یم  لابند  تقد  هب  كاواس  موس  لک  هرادا  طسوت  هک  ییاـه  هقرف  زا  یکی 
يرنوسامارف نتلوب  زا  رت  لصفم  نتلوب ، نیا  .دیسر  یم  اضردمحم  عالطا  هب  نم  قیرط  زا  نآ  زا  هخـسن  کی  هک  درک  یم  میظنت  ههام 

تبـسن تشاد و  لماک  عالطا  یتکلمم  ساسح  مهم و  تاماقم  رد  ییاهب  دارفا  صوصخ  هب  تییاهب و  تالیکـشت  زا  اضردـمحم  .دوب 
ییاهب کی  هک  ار  یعینـص  هللادـسا  هک  يدـح  ات  تشاد  هنـسح  طباور  تییاهب  اب  زین  ناخاضر  ًالوصا  .داد  یم  ناشن  نظ  نسح  نآ  هب 
یلـصا ذوفن  یلو  دوب ،]  ] هدیـسر رابراوخ  ترازو  گنج و  ترازو  هب  اهدعب  هک  درک  اضردـمحم  صوصخم  نادوجآ  دوب ، لوا  زارت 

، درک بسک  اضردـمحم  دزن  هک  يذوفن  اب  يدایا  .دوب  تییاهب  لوا  زارت  هداوناخ  زا  يدایا  .دوب  يدایا  میرکلادـبع  نارود  رد  تییاهب 
.تشاد یلصا  شقن  يریزو  تسخن  هب  دوب ) ییاهب  هک   ) ادیوه سابعریما  ندیناسر  رد  املسم  وا  .دناسر  یلاع  تاماقم  هب  ار  اه  ییاهب 

اهنت هن  اضردـمحم  .دـش  یم  لاغـشا  یتحار  هب  اهنآ  طسوت  تکلمم  یلاع  تاماقم  دوب و  مامت  اه  ییاهب  راک  رگید  ادـیوه ، ناـمز  رد 
؛ دـندیفم ساسح  مهم و  لغاشم  رد  ییاهب  دارفا  هک  دوب  هتفگ  اتحارـص  وا  دوخ  هکلب  تشادـن ، تیـساسح  اـه  ییاـهب  ذوفن  هب  تبـسن 

تییاهب هعماج  ندش  دـنمتورث  يارب  دوخ  تیعقوم  زا  دندیـسر ، یم  ساسح  تاماقم  هب  هک  یناییاهب  .دـننک  یمن  هئطوت  وا  هیلع  نوچ 
رد .دندوب  دنمتورث  رایـسب  همه  متخانـش ، یم  هک  یناییاهب  .دنریگ  تسد  هب  ار  تکلمم  داصتقا  قیرط ، نیا  زا  ات  دـندرک  یم  هدافتـسا 

لغاشم رد  اه  ییاهب  هک  دوب  يدایا  تیمکاح  نامز 
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(1) .دیسر ربارب  هس  هب  ناریا  ياه  ییاهب  دادعت  يدایا ، نارود  رد  .تشادن  دوجو  راک  یب  ییاهب  ناریا ، رد  دنتفرگ و  رارق  مهم 

مـسارم رد  وا  .درک  یم  هراشا  روشک  روما  زا  مالـسا  فذح  رب  ینبم  دوخ  دصق  هب  شیاه  يریگ  عضوم  رد  یهاگ  يولهپ  اضردمحم 
: تفگ نینچ  تحارص  اب  یطارفا ، ییارگ  یلم  هب  دوخ  شیارگ  هرابرد  يولهپ ، هلسلس  يراذگ  ناینب  درگلاس  نیمهاجنپ  یمسر 

میرادـن و بصعت  نایناریا  تمرح  زج  يزیچ  يارب  میزرو و  یمن  قشع  ناریا  زج  يزیچ  هب  يولهپ ، هلـسلس  ام  هک  منک  یم  مالعا  نم 
(2) .میسانش یمن  دوخ  تلم  روشک و  هب  تمدخ  زج  يا  هفیظو 

هک اـج  نآ  زا  .داد  رییغت  یهاــشنهاش  هب 2535  ار  ناریا  یمـسر  خـیرات  يدیـشروخ ، لاـس 1355  رد  ییادز ، مالـسا  ياتـسار  رد  وا 
بالقنا يزوریپ  .میشوپ  یم  مشچ  نآ  زا  دشک ، یم  ازارد  هب  ییادز  مالسا  يارب  يولهپ  تموکح  نوگانوگ  ياه  شالت  هب  نتخادرپ 

.درک ایحا  ناـهج  رد  ار  مالـسا  عیـشت و  تمظع  هکلب  داد ، ناـیاپ  روشک  لـخاد  رد  نید  اـب  زیتس  هب  اـهنت  هن  ناریا ، یمالـسا  تکربرپ 
.دش عیـشت  یبالقنا  بهذم  اب  ناهج  مدرم  رتشیب  ییانـشآ  بجوم  زین  يربهر  مظعم  ماقم  روتـسد  هب  تیب  لها  یناهج  عمجم  لیکـشت 

: تسا هدومرف  عیشت  يایحا  هرابرد  هللا  همحر  ینارکنل  لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 

ایند هب  هعیـش  نامز ، نآ  ات  درک و  یفرعم  ایند  هب  راب  نیلوا  يارب  ار  هعیـش  هللا ، همحر  ماما  هک  دوب  نیا  بالقنا  درواتـسد  نیرت  گرزب 
یعالطا عیشت  مان  هب  یبتکم  یبهذم و  زا  ًالصا  ایند  دون  يدص  دیاش  .دوب  هدشن  یفرعم 
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(1) .دش حرطم  ایند  همه  رد  عیشت  هلئسم  هک  دش  ببس  ماما  بالقنا  نیا  یلو  دنتشادن ،

: دومرف یم  هراب  نیا  رد  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

شلـصا مالـسا ، نکیلو  دوب ، مالـسا  زا  یمـسا  رت  شیپ  .میدرک  هدنز  اجنیا  رد  ار  مالـسا  ام  هک  تسا  نیا  میدروآ ، تسد  هب  ام  هچنآ 
(2) .دننک ییادز  مالسا  دنتساوخ  یم  .دوب  مالسا  اب  اوعد  شلصا ، ینعی  دوبن ؛

هنازرف ربـهر  هک  تسا  مهم  يا  هزادـنا  هب  دور ، یم  رامـش  هب  بـالقنا  ياهدرواتـسد  نیرت  مهم  زا  هـک  یمالـسا  تیوـه  ندـش  هدـنز 
: دناد یم  بالقنا  گرزب  راک  ود  زا  یکی  ار  نآ  بالقنا ،

تیوـه ندرک  هدـنز  يرگید ، یمالـسا و  ماـظن  لیکـشت  یکی ، هک  تسا  هداد  ماـجنا  گرزب  راـک  ود  تقیقح ، رد  یمالـسا  بـالقنا 
(3) .تسایند رد  یمالسا 

روهمج سیئر  نیتسخن  الب ، نبدمحا  .دنا  هدرک  هراشا  تیعقاو  نیا  هب  دوخ  نانخس  رد  زین  ناهج  یسایس  ياه  تیـصخش  زا  يرایـسب 
: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  روشک  نیا  بالقنا  زا  سپ  ریازجلا 

بالقنا نویدم  متـسیب  نرق  رد  ار  مالـسا  ندـش  هدـنز  دـیاب  برع  للم  .دـنادرگزاب  وا  هب  ار  یمالـسا  تیثیح  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 
هداتفا رود  رد  ینیمخ  تضهن  ياوآ  زورما  .تخاس  دهاوخ  نوگرگد  رابجا  هب  ار  برع  يایند  هک  یمالسا  نیا  .دنشاب  ناریا  یمالسا 

نخس اقیرفا ، يرامص  لیابق  نیرت  هداتفارود  رد  .دسر  یم  شوگ  هب  مالسا  ناهج  طاقن  نیرت 
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.16/6/1378 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
ص 170. ج 17 ، رون ، هفیحص  - 2

.20/11/1374 نارهت ، هعمج  زامن  هبطخ  - 3
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(1) .تسا هداد  مالسا  هب  متسیب  نرق  رد  ناریا  بالقنا  هک  تسا  هزات  یحور  زا 

: تسا هتفگ  نینچ  زین  ریازجلا  یبهذم  روما  تامیلعت و  ریزو 

ترضح زا  يا  هدنز  مسجت  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  .دینادرگزاب  یمالساریغ  یمالسا و  للم  رظن  رد  ار  مالـسا  رابتعا  ینیمخ  هللا  تیآ 
(2) .تسامالسلا هیلع  یلع 

ننست عیشت و  داحتا  هنیمز  داجیا  . 6

رابکتـسا یلـصا  ياه  هغدغد  زا  یکی  دراد ، تیعمج  رفن  درایلیم  کی  زا  شیب  هک  ایوپ  نایدا  زا  یکی  ناونع  هب  مالـسا  نید  شرتسگ 
مالسا ناهج  یمالسا ، میظع  يورین  نیا  نورد  رد  ندنکفا  فاکش  فالتخا و  داجیا  اب  دشوک  یم  نمشد  .دور  یم  رامـش  هب  یناهج 

اب يریگرد  رد  یمالـسا  بهاذـم  يژرنا  ناوت و  یبهذـم ، تاـفالتخا  دـیدشت  رثا  رب  هک  دـنناد  یم  یبوخ  هب  ناـنآ  .دـنک  فیعـضت  ار 
نوچ دوش ؛ یم  اهنآ  هب  نایدا  رگید  ینیبدب  ببـس  تافالتخا  نیا  نینچمه  .دننک  یمن  دشر  مادک  چیه  دوش و  یم  فرـصم  رگیدکی 

یپ رد  اهنت  نانمـشد  لـیلد ، نیمه  هب  .دـنزاسب  ناـیدا  رگید  اـب  دـنناوت  یم  هنوگچ  دـنراگزاسان ، مه  اـب  ناناملـسم  یتقو  دـنیوگ  یم 
.دننک یمن  دای  نانآ  كارتشا  طاقن  زا  هاگ  چیه  دنتسه و  ننست  عیشت و  بهذم  قارتفا  طاقن  يزاس  هتسجرب 
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: دومرف لاس 1343  رد  شیپ  اه  لاس  دوخ  تیارد  ینیبزیت و  اب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

، ددـعتم ياه  گنرین  اب  فلتخم ، ياه  هلیـسو  اب  دـنربب ، ار  نیملـسم  ریاخذ  دـنهاوخ  یم  هک  ییاه  تلود  بلطرامعتـسا ، ياه  تلود 
هب نیملـسم  فیاوط  هک  دننک  یم  یتاغیلبت  .دننک  یم  داجیا  فالتخا  ینـس  هعیـش و  مسا  هب  یهاگ  .دننک  یم  لافغا  ار  یمالـسا  لود 
یم فالتخا  کلامم  نیا  رد  ینـس  هعیـش و  نیب  هک  یکاپان  ياه  تسد  .دننک  ادـیپ  ینـس  هعیـش و  فالتخا  مه  اب  دـنتفیب و  مه  ناج 

(1) .دنتسه رامعتسا  يدایا  ياه  تسد  اهنیا  .دنتسه  ینس  هن  دنتسه و  هعیش  هن  اهنیا  دنزادنا ،

: دومرف رویرهش 1358  مشش  رد  درک و  هراشا  اه  هئطوت  نیا  هب  اهراب  زین  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ماما  ترضح 

(2) .تسا هعیش  ینس و  ناردارب  نیب  فالتخا  داجیا  دنا ، هدش  بکترم  مالسا  هب  ناهاوخدب  هک  ییاه  تنایخ  هلمج  زا 

: دومرف زین  لاس 1360  رد  جح  مسارم  ییاپرب  هناتسآ  رد  ناناملسم  هب  مایپ  رد  ناشیا 

(3)  . ...دنرب یم  دوس  ناناملسم  نیب  فالتخا  زا  هک  نادنمتردق  تسد  هب  هک  تسا  یتایانج  زا  یمالسا  بهاذم  نیب  فالتخا  حرط 

: دوب هدومرف  زین  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  زور  کی  ماما  ترضح 

ام نیب  هقرفت  ثعاب  هک  دیوگب  يا  هملک  یسک  رگا  .میتسه  ردارب  ناملسم و  هک  میتسه  دحاو  .میتسه  یکی  ننـست  لها  نیملـسم  اب  ام 
هک دنتسه  یناسک  زا  ای  دنتسه  لهاج  ای  هک  دینادب  دوشب ، اه  ناملسم 
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ص 101. مهدزناپ ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجو  تسج  رد  رویدک ، هلیمج  - 1
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(1) .دنزادنیب فالتخا  ناناملسم  نیب  دنهاوخ  یم 

ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  روشنم  رد  یمالسا  بهاذم  ناوریپ  نیب  تدحو  ماما ، ترـضح  هنادنمدرخ  تیاده  بالقنا و  تکرب  هب 
هب دراد ، هشیر  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  هک  مالسا  تما  تدحو  .تفرگ  رارق  هجوت  دروم  زین  یـساسا  نوناق  ینعی 

یساسا نوناق  لوصا 11 و 12  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  لوصا  نیرت  یتایح  نیرت و  کیژتارتسا  زا  یکی  ناونع 
: میناوخ یم  لصا 11  رد  .تسا  هتفای  یلجت 

، امـش راگدرورپ  منم  تسا و  هناگی  یتما  هک  امـش  تما  تسا  نیا  نودـُبْعاَف ؛ ْمُکُّبَر  انَاَو  ًهَدِـحاو  ًهَُّما  ْمُُکتَُّما  ِهذـه  ّنِا   » همیرک مکح  هب 
رب ار  دوخ  یلک  تسایـس  تسا  فظوم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  دنتما و  کی  ناناملـسم  همه  ( 92 ءایبنا : « ) .دـیتسرپب ارم  سپ 

مالسا ناهج  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس ، تدحو  ات  دروآ  لمع  هب  ریگ  یپ  ششوک  دهد و  رارق  یمالـسا  للم  داحتا  فالتئا و  هیاپ 
.دشخب ققحت  ار 

: دراد یم  ررقم  نینچ  یمالسا  بهاذم  هب  مارتحا  هرابرد  یساسا  نوناق  مهدزاود  لصا  نینچمه 

یمالـسا رگید  بهاذم  تسا و  رییغت  لباقریغ  دبالا  یلا  لصا  نیا  تسا و  يرـشع  ینثا  يرفعج  بهذم  مالـسا و  ناریا ، یمـسر  نید 
هقف قبط  یبهذـم ، مسارم  ماجنا  رد  بهاذـم  نیا  ناوریپ  دنـشاب و  یم  مارتحا  ياراد  يدـیز  یلبنح و  یکلام ، یعفاـش ، یفنح ، زا  معا 

( تیصو ثرا و  قالط ، جاودزا ،  ) هیصخش لاوحا  ینید و  تیبرت  میلعت و  رد  دندازآ و  ناشدوخ 
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ص 103. نامه ، - 1
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، دنشاب هتـشاد  تیرثکا  بهاذم  نیا  زا  کی  ره  ناوریپ  هک  يا  هقطنم  ره  رد  دنراد و  تیمـسر  اه  هاگداد  رد  نآ  هب  طوبرم  يواعد  و 
.بهاذم ریاس  ناوریپ  قوقح  ظفح  اب  دوب  دهاوخ  بهذم  نآ  قبط  رب  اهاروش  تارایتخا  دودح  رد  یلحم  تاررقم 

هراـشا یبهذـم  تاـفالتخا  زا  يریگولج  ینـس و  هعیـش و  تدـحو  هب  هشیمه  زین  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  بـالقنا ، مظعم  ربـهر 
: تسا هدناوخارف  بهاذم  كارتشا  طاقن  هب  هجوت  هب  ار  ناگمه  هدومرف و 

يرگید بهذم  هب  دنرادرب و  تسد  دوخ  بهذـم  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ایآ  تسیچ ؟ ناناملـسم  تدـحو  زا  ام  دوصقم 
ینـس هعیـش و  زا  ناناملـسم  همه  هب  میهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  اـم  ثحب  .تسین  نیا  دوصقم  هن ، دـنیامن ؟ لـمع  دـننک و  ادـیپ  داـقتعا 

قارتفا طاقن  زا  شیب  كارتشا  طاقن  نآ  .دیراد  قارتفا  فالتخا و  طاقن  کی  كرتشم و  طاقن  کی  امـش  هک  میهدب  رکذـت  مییوگب و 
مه .دنراد  داقتعا  جح  تاکز و  هزور و  زامن و  ماکحا و  دـحاو و  ربمایپ  دـحاو و  هلبق  دـحاو و  يادـخ  هب  نیملـسم  همه  ینعی  .تسا 

قرـش و نیب  هقطنم  نیمه  اهنآ  مکارت  هطقن  هک  دـننک  یم  یگدـنز  ملاع  فلتخم  طاقن  رد  ناملـسم  رفن  درایلیم  کـی  زا  شیب  نونکا 
تـسد ملاع  قطانم  نیرت  ساـسح  ییاوه ، بآ و  یمیلقا و  تیعـضو  ییاـیفارغج و  تیعقوم  یکیژتارتسا و  ظاـحل  زا  هک  تسا  برغ 
دینکن گنج  هزرابم و  مه  هیلع  دینکن ، ینمشد  مه  اب  رگا  دیتسه ، هک  ایند  ياج  ره  رد  ملاع ، ناناملـسم  يا  مییوگ  یم  ام  .تساهنیا 

ياه مایپ  زا  یکی  اذـل   (1) .درک دهاوخ  توافت  تسا ، زورما  هک  هچنآ  اب  امـش  یگدـنز  عضو  دیـسانشب ، ار  ناتناتـسود  نانمـشد و  و 
تدحو ام ، بالقنا  هدمع 
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(1) .مینز یم  ار  فرح  نیا  مالسا ، يایند  ياج  همه  رد  ام  .تسا  نیملسم 

، هنومن يارب  .تسا  هتـشاذگ  شیامن  هب  ار  ینـس  هعیـش و  تدحو  اه ، هنحـص  یمامت  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  زین  لمع  هزوح  رد 
مظعم ماقم  هلیـسو  هب  یمالـسا  ياه  هقرف  نیب  یکیدزن  داـجیا  فدـه  اـب  لاـس 1369  رد  هیمالـسالا » بهاذـملا  نیب  بیرقتلا   » عمجم
هتـشاد یمهم  شقن  یمالـسا  تدحو  داجیا  رد  تدـحو » هتفه   » ناونع هب  لوالا  عیبر  ات 17  مالعا 12  نینچمه  .دش  لیکـشت  يربهر 

هـیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تدـالو  ناوـنع  هـب  ار  لوـالا  عـیبر  مهدـفه  نایعیـش ، مـهدزاود و  تنــس ، لـها  نـیا ، زا  شیپ  .تـسا 
.دنتفرگ یم  نشج  هناگادجهلآ 

تسایس نید و  دنویپ  تابثا  . 7

زا یناداـن  يور  زا  لوا  هورگ  .دـندرک  یم  تسایـس  زا  نـید  ییادـج  رب  ینبم  يا  هدرتـسگ  تاـغیلبت  شـالت و  هورگ  ود  هتـشذگ ، رد 
ارگ و سپاو  دارفا  تسخن ، دـنا : هتـسد  ود  لـماش  هورگ  نیا  .درک  یم  جـیورت  غـیلبت و  ار  نآ  يراداوـه و  تسایـس ، نـید و  ییادـج 

هدولآ زا  يریگولج  بهذم و  نید و  يرهاظ  سدقت  ظفح  يارب  هاگ  مالسا و  تسردان  تخانش  تلع  هب  هک  ناملسم  بآم و  سدقم 
هاگیاپ زین  نایناحور  یخرب  نیب  رد  هتـسد  نیا  هنافـسأتم  .دنتـسه  تسایـس  زا  نید  ییادج  راداوه  تسایـس ، داسف  رهاظم  هب  نآ  ندش 

: دیامرف یم  هورگ  نیا  هب  باطخ  شیوخ  یهلا  یسایس _  همان  تیصو  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  .دنراد  يرکف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تنس  میرک و  نآرق  هک  تفگ  نانادان  نیا  هب  دیاب 
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یـسایس يدابع  مالـسا ، يدابع  ماکحا  زا  يرایـسب  هکلب  دنرادن ، اهزیچ  ریاس  رد  دنراد ، ماکحا  تسایـس  تموکح و  رد  هک  ردق  نآ 
ریاـس لـثم  داد  تموـکح  لیکـشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربـمغیپ  .هدروآ  راـب  هب  ار  اـه  تبیـصم  نیا  اـهنآ  زا  تلفغ  هک  تـسا 

(1) .یعامتجا تلادع  طسب  هزیگنا  اب  نکل  ناهج ، ياه  تموکح 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  ناشیا  .تشاد  دیکأت  دنویپ  نیا  رب  اهراب  هللا  همحر  ماما  ترضح 

هدش دراو  تسایس  رد  هک  تیاور  هیآ و  ردق  نآ   (2) .شرگید ياهزیچ  هب  دراد  هبلغ  شتسایس  تسا و  یسایس  لئاسم  مالسا ، لئاسم 
طوبرم هک  تسا  یباتک  شیات  تشه  تفه ، .دینک  یم  هظحالم  ار  هقف  باتک  دنچ  هاجنپ و  امش  .تسا  هدشن  دراو  تادابع  رد  تسا ،

تسا و تسایـس  نید  مالـسا ، .تساـهزیچ  روـط  نیا  تارـشاعم و  تاـیعامتجا و  تسایـس ، هب  طوـبرم  شا  یقاـب  تسا ، تاداـبع  هـب 
(3) .دراد تموکح 

ًالوـصا یلو  دنتـسه ، یهلا  ناـیدا  رگید  وریپ  رهاـظ  رد  هچرگ  ناـنیا  .دنتـسین  ناملـسم  هک  دنتـسه  یناـسک  لوا ، هورگ  زا  مود  هتـسد 
نینچ ناسنا ) تلاصا   ) یتسیناموا ياه  شیارگ  رطاخ  هب  رگید  یخرب  هتـسد ، نیمه  زا  .دنرادن  یهجوت  لباق  قیمع و  ینید  تاداقتعا 
رـشب يارب  اهنت  ار  یقح  نینچ  دنناد و  یمن  لاعتم  دـنوادخ  نآ  زا  ار  یتموکح  طباوض  نییعت  يراذـگ و  نوناق  نانیا  .دـنراد  يرکفت 

، یتموکح یسایس و  لئاسم  رد  لیلد ، نیمه  هب  .دنهد  یم  حیجرت  دنوادخ  رب  ار  یکاخ  ناسنا  رظن  دنتسه و  لئاق 
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اسیلک قفومان  تلاخد  یلمع  هبرجت  اب  ار  نید  یلصا  تیهام  هتسد ، نیا  زا  یخرب  .دنوش  یمن  لئاق  ادخ  نید و  يارب  يرایتخا  شقن و 
.دنرادن تسایس  نید و  دنویپ  زا  یشوخ  هرطاخ  نانیا  رظن ، نیا  زا  .دننک  یم  موکحم  دنهد و  یم  قیبطت  تسایس  رد 

شقن اب  هلباقم  فدـه  اب  یفاک و  تخانـش  یهاگآ و  يور  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  ناراداوه  زا  مود  هورگ 
تـسایس زا  نید  يزاسادج  هئطوت  هب  تسد  مزال ، یهاگآ  تخانـش و  اب  نانیا  .دـنا  هدـش  نادـیم  دراو  یتموکح ، روما  رد  نید  تبثم 

عورشمان و عفانم  اب  نآ  لباقت  تسایـس و  رد  نید  هدنزاس  شقن  زا  یبوخ  هب  هک  دنمالـسا  زوت  هنیک  نانمـشد  زا  هورگ ، نیا  .دننز  یم 
ناناملـسم ار  نانآ  مدرم  تیرثکا  هک  ییاهروشک  رد  هژیو  هب  اـیند  رـسارس  رد  لـیلد ، نیمه  هب  .دـنراد  یهاـگآ  شیوخ  هنارگزواـجت 

يرادرب هدرپ  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  .دننک  یم  شالت  یتموکح  لئاسم  رد  نید  شقن  فذح ، يارب  دـنهد ، یم  لیکـشت 
: دیامرف یم  مالسا  نانمشد  دنفرت  نیا  زا 

هتفگ و نارگرامعتـسا  دننکن ، تلاخد  یـسایس  یعامتجا و  روما  رد  مالـسا  ياملع  دـشاب و  ادـج  تسایـس  زا  دـیاب  تناید  هک  ار  نیا 
(1) .دنیوگ یم  اه  نید  یب  ار  نیا  دنا ، هدرک  عیاش 

: دنک یم  هراشا  هئطوت  نیا  هب  رگید  يا  هیواز  زا  دوخ  یخیرات  همان  تیصو  رد  ناشیا 

ياه ههد  رد  اصوصخم  ریخا ، نرق  رد  هک  یمهم  ياه  هئطوت  زا 
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تلم ندومن  سویأم  يارب  فلتخم  داعبا  اب  راد  هنماد  تاغیلبت  دروخ ، یم  مشچ  هب  اراکشآ  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  هژیو  هب  رـصاعم ،
لاس دصراهچ  رازه و  هک  مالسا  ماکحا  هکنیا  هب  تحارص  اب  هنایشان و  یهاگ  .تسا  مالسا  زا  ناریا  راکادف  تلم  صوصخ  هب ]  ] اه و

زا يرادفرط  هنوگ  هب  زیمآ  تنطیـش  هنایذوم و  یهاگ  دـنک و  هرادا  ار  اهروشک  رـضاح ، رـصع  رد  دـناوت  یمن  تسا ، هدـش  عضو  لبق 
.ییایند تاماقم  زا  ریذحت  سوفن و  بیذهت  تایونعم و  اب  دنراد  راکورس  یهلا  نایدا  رگید  مالسا و  هک  مالسا ، تسادق 

تموکح نتفرگ  تسد  هب  يارب  عیشت  مالسا و  ییاناوت  تابثا  . 8

یشزیگنا مرها  دوجو  نودب  .دزادنا  تکرح  هب  ار  نآ  ات  دراد  زاین  يوق  هکرحم  روتوم  دنمورین و  زیواتـسد  هب  یمایق  هزرابم و  عون  ره 
زا يرادروخرب  مزلتسم  بالقنا ، فده  هب  ندیسر  عقاو ، رد  .درب  شیپ  ار  هزرابم  ناوت  یمن  دنمتردق ، ینامیا  يرکف و  هناوتشپ  يوق و 

کیرحت اب  زین  رگید  یخرب  .دننک  یم  هزرابم  مرها  ار  يدام  ياه  هزیگنا  یبالقنا ، ياه  تضهن  یخرب  .تسا  يوق  هدننازیگنارب  لماع 
نطو ییارگ و  یلم  رگید ، یـضعب  .دـنناوخ  یم  ارف  بـالقنا  ماـیق و  هب  ار  نازراـبم  مدرم و  ناـهاوخ ، يدازآ  تاـساسحا  فـطاوع و 

يداژن یموق و  هزیگنا  رگید ، هتـسد  .دننک  یم  کیرحت  ار  مدرم  ییارگ  یلم  سح  هار ، نیا  زا  دنزاس و  یم  هزرابم  روتوم  ار  یتسود 
مایق هزیگنا  ًالثم  .دنرب  یم  هرهب  يرشق  یفنـص و  لماوع  زا  رگید  یهورگ  دنریگ و  یم  راک  هب  یبالقنا  ياهورین  یگتـسب  مه  يارب  ار 

هعماج هفرم  رـشق  دض  رب  ار  شک  تمحز  مورحم و  مدرم  هدوت  دـنهد و  یم  رارق  رگراک  رـشق  نتخاس  مکاح  یتخب و  شوخ  ار  دوخ 
رانک رد  .دننازیگنا  یمرب 
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رد مالـسا  بتکم  نید و  هب  ندیـشخب  تیروـحم  تشاد ، شقن  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  رد  هک  يرگید  هزیگنا  اـه ، شزیگنا  نیا  همه 
هیلع نیـسح  ماما  مایق  زا  يریگوگلا  اب  هک  یعیـش  ياه  مایق  .دراد  مالـسا  خـیرات  رد  یناشخرد  هقباس  یعیـش ، هزیگنا  نیا  .دوب  هزرابم 

زا هکرحم  روتوم  نیا  هنافسأتم  .دنرادروخرب  یصاخ  یگتسجرب  زا  ناهج  روشرپ  ياه  بالقنا  خیرات  رد  دنا ، هتفرگ  تروص  مالـسلا 
.دنتـشادن یهاگآ  دوجوم  يورین  نیا  هب  نانآ  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  اـت  دوب و  هدـنام  ناـهنپ  ناناملـسم  زا  يرایـسب  دـید 

ییآراک یمالـساریغ ، ینیدریغ و  ياه  هزیگنا  هک  درک  تابثا  لـمع  رد  هکلب  يروئت ، رظن  زا  اـهنت  هن  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 
طخ یمالسا و  هزیگنا  هداعلا  قوف  تردق  رب  يدییأت  بالقنا ، نیا  .دنتسین  یفاک  دوصقم ، لزنمرس  هب  ندیـسر  يارب  دنرادن و  ار  مزال 

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  راذگ  ناینب  .دوب  اه  هزیگنا  رگید  يدمآراک  رب  ینالطب 

، نآرق .تسا  مالسا  زا  اه  کیرحت  همه  هک  دندیمهف  دروآ ، رد  تکرح  هب  ار  مدرم  دوش  یمن  مالـسا  اب  دندرک  یم  لایخ  هک  ییاهنآ 
گرزب و بصاغ  تلود  کی  رب  ار  یتلم  کـی  یلاـخ ، تسد  اـب  هک  دوب  مالـسا  تردـق  نیا   (1) .تسا شبنج  تسا ، كرحت  باـتک 

(2) .داد هبلغ  ملاع  گرزب  ياه  تردقربا 

هژیو هـب  ناـیناهج  هـمه  هـب  بـالقنا ، هزراـبم و  یهد  ناـماس  رد  ار  مالـسا  ییاـناوت  ینید ، ياـه  هزیگنا  اـب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 
تباث ناناملسم 
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: دیوگ یم  ینیطسلف  ناربهر  زا  یکی  یمیمت ، دعسا  خیش  .تشاد  ییازس  هب  شقن  یمالسا  ياه  تکرح  ییایوپ  رد  درک و 

« لاضن  » نوچمه یتاملک  زا  داهج ،»  » ياج هب  ًالثم  ناگژاو  هصرع  رد  یتح  دوب ، بیاغ  دربن  هصرع  زا  مالـسا  ناریا ، بالقنا  نامز  اـت 
نیطـسلف نیمزرـس  هب  ار  تسا » یلـصا  هلیـسو  داهج ، لح و  هار  مالـسا ،  » یمیدق تیعقاو  ناریا ، بالقنا  .دـش  یم  هدافتـسا  حافک »  » و

(1) .درک دراو 

: دیوگ یم  زین  ورمعوبا  دایز  رتکد 

ات دندرک  شالت  دنریگ و  ماهلا  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  سورد  زا  ات  دندرک  شالت  نیطـسلف  یمالـسا  داهج  ناراذگ  ناینب  ادـتبا  زا 
بولـسا نیرت  بسانم  داهج ، تسا و  لح  هار  اهنت  مالـسا  هک  درک  دیکأت  یمالـسا  بالقنا  .دنهد  قیبطت  زین  نیطـسلف  شور  هب  ار  نآ 

(2) .تسا

: دیوگ یم  حیرص  یمالک  رد  زین  ورتساک  لدیف 

دیقف ربهر  ینآرق  لدم  مدقتعم  مدرب و  یپ  فچابروگ  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  ياه  هیـصوت  تحـص  هب  قباس ، يوروش  یـشاپورف  زا  سپ 
(3) .دریگ رارق  یناهج  ياه  همانرب  راک  روتسد  رد  یبرغ  ياه  لدم  ياج  هب  دیاب  ناریا 

يراد تموکح  يربهر و  رد  نایناحور  ییاناوت  تابثا  . 9

ود .دـنرادن  ار  تموکح  هرادا  بالقنا و  کی  تیادـه  يربهر و  ناوت  نایناحور  هک  دوب  عیاش  رکفت  نیا  بالقنا ، يزوریپ  زا  لبق  اـت 
یهاگآ نایناحور  ییاناوت  تردق و  زا  هک  یهورگ  .دندرک  یم  غیلبت  ار  عوضوم  نیا  هورگ 
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هب ناگتـسباو  یجراـخ ، نانمـشد  .دـندرک  یم  جـیورت  ار  رکف  نیا  ناـیناحور  مالـسا و  هب  تبـسن  يزوت  هنیک  لـیلد  هب  یلو  دنتـشاد ،
هکنیا هلمج  زا  دنداد ، یم  جاور  ار  هیرظن  نیا  فلتخم  لیالد  هب  دندیجنگ ، یم  هورگ  نیا  رد  هک  یلخاد  نانمشد  یجراخ و  نانمشد 

ار نآ  نیناوق  مالسا و  نتفای  تیمکاح  اهنآ ، نتفای  تیمکاح  دنتسه و  نآرق  مالسا و  یلـصا  نایماح  سأر  رد  نایناحور  دنتـسناد  یم 
هاگآ نایناحور  يزیتسرابکتـسا  يریذپان و  شزاس  زا  نانیا  .تسا  راگزاسان  اهنآ  عورـشمان  عفانم  اب  زین  مالـسا  نیناوق  .دراد  لابند  هب 

زین نایناحور  مدرم و  لباقتم  طابترا  زا  نانآ  .دـنزاس  دوخ  میلـست  ار  دـهعتم  ناـیناحور  اـملع و  دـندوب  هتـسناوتن  زگره  نوچ  دـندوب ؛
یم هورگ  نیا  .دنتـسه  لئاق  ناشیا  يارب  یـصاخ  مارتحا  زین  مدرم  دـنمدرم و  رازگ  تمدـخ  نایناحور ، دنتـسناد  یم  دـندوب و  ربخاـب 

يارب ییاج  رگید  دـنراد ، مدرم  هدوت  اب  هک  يدـنویپ  لیلد  هب  دـنریگب ، تسد  رد  ار  هعماج  تیمکاح  نایناحور  اـملع و  رگا  دنتـسناد 
رانک اب  ربارب  ار  نایناحور  نتفای  تیمکاح  زین  هناگیب  ناگتـسباو  .داتفا  دـهاوخ  رطخ  هب  ناشعفانم  دـنام و  دـهاوخن  اـهنآ  مادـنا  ضرع 

یم جیورت  ار  يرکفت  نینچ  ور ، نیا  زا  .دندید  یم  مدرم  ياه  تورث  لواپچ  شون و  شیع و  هرود  نایاپ  تردق و  زا  ناشدوخ  نتفر 
.دهد خر  ناشیارب  خلت  قافتا  نیا  يزور  ادابم  ات  دندرک 

یمالسا تموکح  هب  یبای  تسد  يارب  يا  هزرابم  ره  نانآ  .دنتشاد  يرکفت  نینچ  زین  هتخابدوخ  نایناحور  یخرب  هورگ ، نیا  رانک  رد 
هراومه هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  .دندرک  یم  یقلت  مالسا  املع و  تیوه  هب  بیسآ  ندش  دراو  بجوم  یتح  هجیتن و  یب  ار 

نیا اب  هزرابم  يارب 
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: تسا هدومرف  شهوکن  نینچ  ار  دارفا  نیا  دیشوک ، یم  فارحنا 

نیا هب  میراد  راک  هچ  .تسین  هتخاس  ام  زا  اهراک  نیا  هک  دنناوخ  یم  رگیدکی  شوگ  هب  هتـسشن ، اه  هزوح  رد  هک  منیب  یم  ار  یـضعب 
هلاس دـصدنچ  ءوس  تاـغیلبت  هجیتن  .تسا  ناـگناگیب  تاـنیقلت  راـثآ  راـکفا ، نیا  .مییوگب  هلئـسم  مینک و  اـعد  دـیاب  طـقف  اـم  اـهراک !

یلبنت یتسـس و  یگدرـسفا و  ثعاـب  هدـش و  دراو  اـه  هزوح  رگید  دهـشم و  مق و  فجن و  بولق  قاـمعا  رد  هک  تسا  نارگرامعتـسا 
.تسا طلغ  راکفا ، نیا  .تسین  هتخاس  ام  زا  اهراک  نیا  هک  دننک  یم  یهاوخرذع  ابترم  دنشاب و  هتشاد  يدشر  دراذگ  یمن  هدیدرگ و 
یمنرب ام  دـنیآ و  یم  رب  هدـهع  زا  اهنآ  هک  دـنا  هراک  هچ  دـنراد ، تموکح  تراـما و  یمالـسا  ياـهروشک  رد  نونکا  هک  اـهنآ  رگم 

زا مه  اـم  هک  تسا  مزـال  يرادا  ییارجا و  ياـهراک  يارب  هماـنرب و  يارب  نونف  رد  صـصخت  مولع و  نتـسناد  تالیـصحت و  مییآ ...؟
طباور يرارقرب  مدرم و  نیب  تلادع  طسب  روشک و  هیلاع  هرادا  تراظن و  هب  طوبرم  هچنآ  .مینک  یم  هدافتسا  صاخشا  عون  نیا  دوجو 

نامه تسا ، مزال  لالقتسا  یلم و  يدازآ  ظفح  يارب  هچنآ  .تسا  هدرک  لیـصحت  هیقف  هک  تسا  نامه  دشاب ، یم  مدرم  نایم  هنالداع 
يدازآ و زا  تلم و  قوقح  زا  ناج  ياپ  اـت  دور و  یمن  بناـجا  ذوفن  تحت  نارگید و  راـب  ریز  هک  تسا  هقف  نیا  .دراد  هیقف  هک  تسا 
ار یگدرسفا  نیا  امش  .دنک  یمن  ادیپ  فارحنا  تسار  پچ و  هب  هک  تسا  هیقف  .دنک  یم  عافد  مالسا  نطو  یضرا  تیمامت  لالقتسا و 

لیکشت هب  میمـصت  .دیهد  جرخ  هب  تیدج  مالـسا  یفرعم  رد  دییامن و  لیمکت  ار  ناتدوخ  تاغیلبت  شور  همانرب و  .دینک  رود  دوخ  زا 
یمالـسا تموکح  دیهدب ، هاوخ  يدازآ  زرابم و  مدرم  تسد  هب  تسد  دـیوش و  مدـق  شیپ  هار  نیا  رد  دـیریگب و  یمالـسا  تموکح 

اعطق
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(1) .دیشاب هتشاد  دامتعا  ناتدوخ  هب  .دش  دهاوخ  رارقرب 

بالقنا و تیادـه  رد  نایناحور  ینیرفآ  شقن  هتـسراو و  یناحور  ینید و  ملاع  کی  ریبدـت  يربهر و  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب 
نیا رد  هک  مه  یناسک  ناهاگآان و  يارب  .دـش  بآ  رب  شقن  نانمـشد  هئطوت  هجیتن ، رد  .دیـسر  تابثا  هب  ییاناوت  نیا  تموکح ، هرادا 
ياه تکرح  زرابم و  ناملـسم و  مدرم  يارب  درواتـسد  نیا  .دـنراد  یتسردان  روصت  هک  دـش  تباث  دنتـشاد ، دـیدرت  کـش و  ییاـناوت 

املع و شالت  درک  تباث  هک  تسا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يوس  زا  يدنمـشزرا  هیدـه  گرزب و  سرد  ناـهج ، رـساترس  رد  یمالـسا 
یسایس یتح  یتدیقع و  يرکف و  فارحنا  نداد  خر  زا  يریگولج  اهنآ و  هب  یشخب  یهاگآ  هزرابم و  هب  مدرم  کیرحت  رد  نایناحور 

رد زرابم  ناملـسم و  نایناحور  املع و  یناهج ، راذگرثا  درواتـسد  نیا  هیاس  رد  .دراد  يا  هدننک  نییعت  شقن  هزادنا  هچ  ات  هزرابم ، رد 
هاگیاج هب  املع  اج  ره  .دـنا  هتفایزاب  یمدرم  یمالـسا و  ياـه  تضهن  تیادـه  يربهر و  رد  ار  دوخ  هدـننک  نییعت  شقن  اـیند  رـسارس 

.دنا هدرک  رارقرب  مدرم  هدوت  اب  يا  هدرتسگ  قیمع و  دنویپ  دنا ، هتشگزاب  دوخ 

یمالسا تموکح  لیکشت  . 10

شیپ ناشیا  .دوب  یمالسا  تموکح  داجیا  هاش ، اب  هزرابم  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  فادها  نیرت  یلصا  زا  یکی  تقیقح ، رد 
يزوریپ زا  لبق  اه  لاس  .تشاد  دیکأت  تموکح  ندوب  یمالسا  رب  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  و 
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نیناوق و رب  ینتبم  ماظن  یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  ترورـض  هرابرد  ار  دوخ  هاگدید  هیقف ، تیالو  باتک  رد  زین  یمالـسا  بالقنا 
: درک حرطم  نینچ  درادن ، یتموکح  مالسا  هک  هشیدنا  نیا  جیورت  رب  ینبم  نارگرامعتسا  هئطوت  ياشفا  یمالسا و  ماکحا 

يرجم دشاب ، هتشاد  یماکحا  هک  ضرف  رب  درادن ! یتموکح  تالیکشت  درادن ! یتموکح  مالـسا  هک  دندروآ  ام  رظن  هب  نارگرامعتـسا 
نتـشادزاب يارب  تسا  نارگرامعتـسا  هشقن  زا  یئزج  تاغیلبت  نیا  هک  تسا  حـضاو  تسا ! راذـگ  نوناق  طقف  مالـسا  هصالخ  درادـن و 

نییعت هفیلخ  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  میدـقتعم  میتسه و  تیالو  هب  دـقتعم  ام  .تموکح  ساسا  تسایـس و  زا  نیملـسم 
یم مدرم  تسد  دنتـشون و  یم  یباتک  رد  ار  ماکحا  همه  تسا ...؟ ماکحا  ناـیب  يارب  هفیلخ  نییعت  اـیآ  .تسا  هدرک  مه  نییعت  دـنک و 

.دـنک نیناوق  يارجا  ات  میهاوخ  یم  هفیلخ  ام  .تسا  تموکح  يارب  دـنک  نییعت  هفیلخ  تسا  مزال  ًالقع  هکنیا  .دـننک  لـمع  اـت  دـنداد 
یمن نیمأت  ار  رشب  تداعس  درادن و  هدیاف  ییاهنت  هب  نوناق  لعج  هک  تسا  روط  نیا  ایند  ياهروشک  همه  رد  .دراد  مزال  يرجم  نوناق 
صقن دـشابن ، هیرجم  هوق  رگا  تموکح ، کی  رد  ای  عیرـشت  کی  رد  .دـیآ  دوجو  هب  يا  هیرجم  هوق  دـیاب  نوناق  عیرـشت  زا  سپ  .دـنک 

، یمالسا تموکح  لیکشت  هار  رد  هزرابم  ...میشاب  دقتعم  تموکح  لیکشت  ترورـض  هب  دیاب  میدقتعم ، تیالو  هب  هک  ام  .تسا  دراو 
(1) .تسا تیالو  هب  داقتعا  همزال 

رب مکاح  ماظن  عون  هب  نداد  يأر  يارب  یسرپ  همه  يرازگرب  هناتـسآ  رد  زین  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح 
یشخب رد  .دنهد  يأر  یمالسا  يروهمج  ماظن  هب  تساوخ  مدرم  زا  یمایپ  رد  روشک ،
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: تسا هدمآ  ناشیا  مایپ  زا 

نآ هب  بناج  نیا  هچنآ  مهد  رکذت  تسا  مزال  .دش  دهاوخ  مودـنارفر  تموکح ، لکـش  هرابرد  يدوز  هب  لاعتم  دـنوادخ  تساوخ  هب 
نیمه تسا ، هدومن  ینابیتشپ  نآ  زا  دایرف  اب  روشک  رـساترس  رد  ناریا  فیرـش  تلم  هچنآ  تسا و  یمالـسا  يروهمج  مهد ، یم  يأر 

یمالـسا يروهمج  هب  هک  مراد  راظتنا  فیرـش  تلم  زا  نم  .مک  هملک  کی  هن  داـیز و  هملک  کـی  هن  تسا ؛ هدوب  یمالـسا  يروهمج 
(1) .تسا یمالسا  بالقنا  ریسم  نیا  اهنت  هک  دنهد  يأر 

دیکأـت یمالـسا  ماـکحا  نیناوق و  یلمع  يارجا  موزل  تموـکح و  ندوـب  یمالـسا  رب  زین  یمالـسا  يروـهمج  رارقتـسا  زا  سپ  ناـشیا 
: دومرف یم  هنومن  يارب  .تشاد 

الاح : » دش هتفگ  هک  دوب  اه  فرح  نامه  ریظن  دوش ، یم  هتفگ  هک  اه  فرح  نیا  .دنک  ادیپ  ققحت  دیاب  مالـسا  هک  تسا  يزور  زورما 
هچ درک ؟ میهاوخ  هدایپ  یک  مینکن ، هدایپ  ار  مالـسا  ماـکحا  تضهن ، نیا  رد  بـالقنا ، نیا  رد  ار  مالـسا  رگا  دـینکربص .» تسا ، دوز 

رگید دناوت  یم  یک  دیارگب ، یـشوماخ  هب  دباوخب و  هتـساوخن  يادخ  تضهن  نیا  رگا  دـنک ؟ یم  ادـیپ  ققحت  یتضهن  نینچمه  تقو 
یم یک  سپ  دوـش ، یمن  دـییوگ  یم  هک  یناـیاقآ  مینک ؟ ارجا  یک  مینکن ، ارجا  ار  مالـسا  نیناوـق  زورما  رگا  درواـیب ؟ ار  مالـسا  مسا 
همه الاح  .تیناحور  ياهنم  مالسا  دیتفگ  هک  يروط  نامه  .مالـسا  ياهنم  تضهن  دییوگب  .هن  مالـسا  تقو ، چیه  دییوگب  سپ  دوش ؟
، دیشاب سویأم  دینکن ، يراج  وم  هب  وم  ار  مالسا  ماکحا  دینکن ، ققحتم  ار  مالسا  تضهن ، نیا  اب  رگا  .مالسا  ياهنم  تضهن  دنیوگب 
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(1) .دش دهاوخن  رگید 

هنیمز ات  دوب  مالـسا  ياه  هزومآ  رب  ینتبم  تموکح  داجیا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یلاعتم  فادـها  اـه و  ناـمرآ  زا  یکی  یلک ، روط  هب 
.ددرگ یتایلمع  رت و  هنیداهن  یمالسا ، هعماج  رد  زور  هب  زور  یمالسا  تاررقم  دوش و  مهارف  ماکحا  يارجا 

هیقف تیالو  تیمکاح  ایحا و  . 11

ادـخ لوسر  يربهر  تماما و  رارمتـسا  ار  نآ  تسا و  یمالـسا  تموکح  هلئـسم  رد  ام  يداقتعا  يرکف و  ینابم  زا  یکی  هیقف ، تیالو 
، هعماـج سأر  يربهر و  رد  هیقف  تیـالو  نودـب  .میناد  یم  یمالـسا  هعماـج  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  .درادن  یموهفم  ینونک  رصع  رد  یمالسا  تموکح 

یلاعت كرابت و  يادـخ  هک  تسا  يزیچ  کی  هیقف  تیالو  .دـشاب  هدرک  داجیا  ناگربخ  سلجم  هک  تسین  يزیچ  کی  تیالو  هیـضق 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تیـالو  زا  اـهنیا  تسا و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تیـالو  ناـمه  .تـسا  هدرک  تـسرد 

(2) .دنسرت

تیمکاح لابند  هب  هک  دشاب  سانـش  مالـسا  اوقتاب و  عاجـش ، ّربدم ، ریدم ، لداع ، یهیقف  رایتخا  رد  بالقنا  يربهر  هکنیا  زا  نانمـشد 
.دنراد ساره  هیقف  يزیتسرابکتسا  يزیتس و  متس  زا  اهنآ  .دننارگن  رایسب  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  هب  ندیشخب 

لصا زا  اهنآ  ینابیتشپ  ناریا ، تلم  اب  لیئارسا  اکیرما و  هژیو  هب  رابکتسا  گنج  یلصا  ياهروحم  زا  یکی  زورما 
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ریبعت هب  .تسا  برغ  قرـش و  زا  روشک  لالقتـسا  ظفاح  زین  ماظن و  تیمالـسا  هدـننک  نیمـضت  هیقف ، تیالو  اساسا  .تسا  هیقف  تیالو 
: هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

تیمامت لالقتـسا و  يدازآ و  زا  ّتلم و  قوقح  زا  ناج  ياپ  ات  دور و  یمن  بناـجا  ذوفن  تحت  نارگید و  راـب  ریز  هک  تسا  هیقف  نیا 
(1) .دنک یمن  ادیپ  فارحنا  تسار  پچ و  هب  هک  تسا  هیقف  دنک ، یم  عافد  مالسا  نطو  یضرا 

رگید هیقف  نیا  دـنک ، ییوگروز  دـهاوخب  یهیقف  کی  رگا  .دـنک  ییوگروز  مدرم  هب  دـهاوخ  یمن  هیقف  دیـسرتن ، هیقف  تیالو  زا  امش 
یمن یهلا  نوناق  عباـت  .دوب  نوناـق  عباـت  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  .دـنک  یم  تموکح  نوناـق  مالـسا  رد  .درادـن  تیـالو 

همه تقو  کی  ادابم  هک  دندیـسرت  یم  وا  زا  هک  دوب  صخـش  کی  دوب و  روتاتکید  صخـش  کی  ربمغیپ  رگا  .دـنکب  فلخت  تسناوت 
رگا .دـشاب  دـناوت  یم  مه  هیقف  تقو  نآ  دوـب ، روتاـتکید  صخـش  کـی  وا  رگا  دـنکب ، يروتاـتکید  دـمآ ، وا  تسد  هـک  اـه  تردـق 

یم .تسین  راک  رد  يروتاتکید  .دشاب  روتاتکید  دـناوت  یم  مه  هیقف  تقو  نآ  .دوب  يروتاتکید  مدآ  کی  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما 
هن تسا ، يروتاتکیددـض  هیقف ، تیـالو  ...میریگب  میهاوـخ  یم  اـم  ار  يروتاـتکید  يوـلج  .میریگب  ار  يروتاـتکید  يوـلج  میهاوـخ 

(2) .يروتاتکید

: تسا هدمآ  یساسا  نوناق  مجنپ  لصا  رد 

لداع هیقف  هدهع  رب  تما  تماما  رما و  تیالو  ناریا ، یمالسا  يروهمج  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رـصع  یلو  تبیغ  نامز  رد 
، نامز هب  هاگآ  اوقتاب ، و 
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.ددرگ یم  نآ  راد  هدهع  متفه  دص و  کی  لصا  قبط  هک  تسا  ّربدم  ریدم و  عاجش ،

: تسا زین  هدننک  نییعت  مهم و  رایسب  هک  دراد  هراشا  يربهر  تارایتخا  فیاظو و  هب  زین  یساسا  نوناق  لصا 110 

؛ ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  اب  تروشم  زا  سپ  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  یلک  ياه  تسایس  نییعت  . 1

؛ ماظن یّلک  ياه  تسایس  يارجا  نسح  رب  تراظن  . 2

؛ یسرپ همه  نامرف  . 3

؛ حلسم ياهورین  لک  یهدنامرف  . 4

؛ اهورین جیسب  حلص و  گنج و  نالعا  . 5

: افعتسا لوبق  لزع و  بصن و   . 6

.نابهگن ياروش  ياهقف  فلا )

.هییاضق هوق  ماقم  نیرت  یلاع  ب )

.ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  نامزاس  سیئر  ج )

.كرتشم داتس  سیئر  د )

.یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  لک  یهدنامرف  ه )

.یماظتنا یماظن و  ياهورین  یلاع  ناهدنامرف  و )

؛ هناگ هس  ياوق  طباور  میظنت  فالتخا و  لح  . 7

؛ ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  قیرط  زا  تسین  لح  لباق  يداع  قرط  زا  هک  ماظن  تالضعم  لح  . 8

؛ مدرم باختنا  زا  سپ  يروهمج  تسایر  مکح  ياضما  . 9

يأر ای  ینوناق  فیاظو  زا  يو  فلخت  هب  روشک  یلاع  ناوید  مکح  زا  سپ  روشک  حـلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  روهمج  سیئر  لزع  . 10
؛ مهن داتفه و  لصا  ساسا  رب  يو  تیافک  مدع  هب  یمالسا  ياروش  سلجم 
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.هییاضق هوق  سیئر  داهنشیپ  زا  سپ  یمالسا  نیزاوم  دودح  رد  نیموکحم  تازاجم  فیفخت  ای  وفع  . 11

یمالـسا نیمـضت  بجوم  لصا  نیا  .میرب  یم  یپ  یمالـسا  تموکح  رد  هیقف  تیالو  هدننک  نییعت  هاگیاج  تیمها و  هب  بیترت ، نیدب 
.دوش یم  روشک  تلم و  حلاصم  عفانم و  تیاعر  مالسا و  سدقم  عرش  ماکحا  نیناوق و  نتفای  تیمکاح  ماظن و  ندوب 

یمالسا یساسا  نوناق  زا  يرادروخرب  . 12

ار روشک  نآ  نیداینب  ياه  تسایس  اه و  هاگدید  یـساسا و  یلک و  بوچراچ  هک  تسا  ماظن  نآ  روشنم  يروشک ، ره  یـساسا  نوناق 
یلخاد نالک  ياه  تسایس  یتکلمم ، ياوق  مدرم ، شقن  بهذم ، نید و  تموکح ، عون  لیبق  زا  ماظن  کی  مهم  لئاسم  .دنک  یم  نایب 

يارب يا  هیامن  یساسا ، نوناق  تقیقح ، رد  .دوش  یم  نییبت  یـساسا  نوناق  رد  نآ  دننام  یعامتجا و  یناسنا و  ياه  شزرا  یجراخ ، و 
صاخ تیانع  وترپ  رد  لاس  کی  زا  رتمک  فرظ  رد  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  .تسا  روشک  نآ  فادها  اه و  نامرآ  تخانش 

.دش میظنت  نآ ، هدننک  نیودت  ِناگربخ  سلجم  ياضعا  تیحالـص  یگتـسیاش و  یمالـسا و  بالقنا  ریبک  ربهر  ياه  تیاده  یهلا و 
ییاهن بیوصت  هب  ناریا  مدرم  يدصرد  زیگنا 5/99  تفگش  يأر  اب  دش و  هتـشاذگ  يأر  هب  رذآ 1358  خیرات 12  رد  یساسا  نوناق 

ياهروشک رگید  رد  شخب  ییاهر  هدنزاس و  هیرظن  ناونع  هب  یساسا  نوناق  رد  رولبتم  یـسایس  حرط  هشیدنا و  نیا  تسا  دیما  .دیـسر 
: دیوگ یم  یمالسا  نارکفتم  زا  یکی  .دوش  حرطم  زین  یمالسا 
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هدوشگ و ناهج  ناملسم  للم  يور  هب  ار  ینیون  هار  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  نیتم  هویش  یمالسا و  بالقنا  مایپ  زورما 
یمالسا روشک  یساسا  نوناق  ناملسم ، ناناد  قوقح  مالسا و  ياملع  .تسا  هدیمد  ناهج  رد  ار  یـشخبدیما  يرادیب  یهاگآ و  میـسن 

دنهاوخزاب یمالسا  تموکح  شوغآ  هب  مالـسا و  نماد  هب  دوز  ای  رید  هک  یمالـسا -  ياهروشک  هدنیآ  راک  يانبم  ناونع  هب  ار  ناریا 
(1) .دنهد یم  رارق  لیلحت  هیزجت و  یسررب و  دروم  تشگ - 

: درک هراشا  ناوت  یم  دراوم  نیا  هب  یساسا  نوناق  مهم  لوصا  اه و  یگژیو  یخرب  یسررب  رد 

نید يداقتعا  لوصا  شریذـپ  ناـهج ، رب  ادـخ  قلطم  تیمکاـح  هب  داـقتعا  مدرم ، يارآ  رب  هیکت  يروهمج ، شریذـپ  ندوب ، یمالـسا 
(3)، یمالسا تموکح  یـساسا  ناکرا  زا  یکی  ناونع  هب  هیقف  تیالو  لصا   (2)، ناسنا يالاو  شزرا  تمارک و  هب  نداهن  جرا  مالـسا ،

لصا هب  داقتعا  (5)، ناهج نافعضتسم  ناناملسم و  همه  زا  تیامح   (4)، يریذپ هطلس  يرگ و  هطلس  یفن  روشک و  لالقتـسا  رب  دیکأت 
ياه هنیمز  رد  ناسکی و  روط  هب  درم  نز و  زا  معا  تلم  ياه  يدازآ  قوقح و  نتفرگ  رظن  رد  ، (6) نوناق ربارب  رد  همه  ندوب  يواسم 
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تاـناکما داـجیا  موزل  اوراـن ، ياـه  ضیعبت  عفر  تلادـع ، رب  دـیکأت   (1)، یعامتجا يداـصتقا و  یگنهرف ، یـسایس ، یناـسنا ، فلتخم 
ذوفن هطلـس و  زا  يریگوـلج  حلـسم و  ياـهورین  لالقتـسا  رب  دـیکأت   (2)، يوـنعم يداـم و  ياـه  هنیمز  یماـمت  رد  همه  يارب  هنـالداع 

(3) .اهنآ رد  هناگیب  ياهورین 

یمالسا يراوش  سلجم  رادتقا  . 13

هوق میژر ، نیا  رد  .دـندوب  ناوتاـن  یـسلاجم  انـس ، سلجم  یلم و  ياروش  سلجم  ینعی  روـشک ؛ سلجم  ود  يوـلهپ ، میژر  نارود  رد 
هلخادم روشک ، ییارجا  روما  رد  ای  يراذگ  نوناق  هاش ، رظن  فالخرب  دنتـسناوت  یمن  سلجم  ناگدنیامن  دوب و  هاش  رایتخا  رد  هیرجم 

یم اهنآ  نویدم  ار  دوخ  یگدـنیامن  دـندوب و  روشک  هیاپدـنلب  تاماقم  هدـیزگرب  هک  ناگدـنیامن  هتـشذگ ، نآ  زا  .دـننک  رظنراهظا  و 
سلجم ینوناق و  راتخاس  رد  ینیداینب  رییغت  یمالـسا ، بالقنا  دنمهوکـش  يزوریپ  زا  سپ  .دـندوب  نانآ  عباـت  زین  لـمع  رد  دنتـسناد ،

يارب ار  روشک  لئاسم  مومع  رد  تلاـخد  قح  سلجم ، هب  مزـال  تردـق  رادـتقا و  ندـنادرگزاب  اـب  تفرگ و  تروص  يراذـگ  نوناـق 
اهنآ ینابیتشپ  هب  مرگ  لد  دوخ و  یباـختنا  هزوح  مدرم  بختنم  نوچ  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  .دروآ  ناـغمرا  هب  سلجم 

رد نانآ  .دنهد  ماجنا  يراک  هظحالم  هنوگره  نودب  هتـسیاش و  تروص  هب  ار  دوخ  یگدنیامن  فیاظو  دـنناوت  یم  رادـتقا  اب  دنتـسه ،
قح نیا  دندازآ و  دوخ  رظن  نایب 
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: دراد یم  ررقم  هک  تسا  یساسا  نوناق  لصا 86  یلجت  تقیقح ، رد  نایب  يدازآ 

یتارظن ببـس  هب  ار  اهنآ  ناوت  یمن  دندازآ و  ًالماک  دوخ  يأر  رظنراهظا و  رد  یگدنیامن  فیاظو  يافیا  ماقم  رد  سلجم  ناگدنیامن 
.درک فیقوت  ای  بیقعت  دنا ، هداد  دوخ  یگدنیامن  فیاظو  يافیا  ماقم  رد  هک  ییارآ  ای  دنا  هدرک  راهظا  سلجم  رد  هک 

نیا هب  ناوت  یم  اـهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدـش  روظنم  یـساسا  نوناـق  رد  یمالـسا  ياروـش  سلجم  يارب  یمهم  تاراـیتخا  تردـق و 
هب دامتعا  يأر  نداد  قح  لصا 71 ؛)  ) روشک لئاسم  مومع  رد  يراذگ  نوناق  قح  لصا 57 ؛)  ) هننقم هوق  لالقتسا  درک : هراشا  دراوم 

ناریزو و تئیه  روهمج ، سیئر  حاـضیتسا  قح  لـصا 88 ؛)  ) ارزو روهمج و  سیئر  زا  ندرک  لاؤس  قـح  لصا 87 ؛)  ) تلود يارزو 
هیرجم و هوق  زا  تیاکـش  هب  یگدیـسر  قح  لـصا 76 ؛)  ) روشک روما  ماـمت  رد  صحفت  قیقحت و  قـح  لصا 89 ؛)  ) ارزو زا  کـی  ره 

قح لصا 81 ؛)  ) یجراـخ ناسانـشراک  مادختـسا  بیوصت  قح  لـصا 52 ؛)  ) روشک لـک  هجدوب  بیوصت  قـح  لصا 90 ؛)  ) هییاـضق
یـسلجم دوجو  دـهاش  بالقنا ، زا  سپ  هک  تسا  هدـش  ببـس  لماوع  نیا  هعومجم  لـصا 79 .)  ) یماـظن تموکح  يرارقرب  بیوصت 

.میشاب شیوخ  ینوناق  فیاظو  ماجنا  رد  ردتقم  دنمتردق و 

هیرجم هوق  رب  سلجم  یعقاو  لرتنک  تراظن و  . 14

دادبتسا يروتاتکید ، لثم  ییاهرطخ  تسا  نکمم  تردق  نتـشاد  دراد و  تسد  رد  ار  روشک  ییارجا  تارایتخا  تردق و  هیرجم ، هوق 
باختنا مدرم  هلیسو  هب  میقتسم  هیرجم  هوق  سأر  دنچ  ره  .درک  لرتنک  دیاب  ار  هوق  نیا  ور ، نیازا  .دشاب  هتشاد  هارمه  هب  ار  فارحنا  و 

هدرتسگ هندب  یلو  دوش ، یم 

46 ص :

ناریا یمالسا  بالقنا  درواتسد  ودو  دون  زا  یصیخلت  بالقنا : www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


، سلجم دوب و  هاش  رایتخا  رد  یلمع ، ینوناق و  رظن  زا  هیرجم  هوق  يولهپ ، میژر  رد  .دراد  يرتشیب  لرتنک  تراظن و  هب  زاین  هیرجم  هوق 
هدش فیرعت  يا  هنوگ  هب  ماظن  ناکرا  راتخاس  یمالـسا ، بالقنا  زا  سپ  .تشادن  ار  هیرجم  هوق  راک  رد  يدـج  یعقاو و  تلاخد  قح 

نآ یلامتحا  فارحنا  دادبتسا و  يروتاتکید ، هنوگره  زا  دشاب و  هتشاد  هیرجم  هوق  رب  ار  مزال  ياه  تراظن  دناوتب  هننقم  هوق  هک  تسا 
سلجم هنومن ، يارب  .تسا  هدرک  اطعا  سلجم  هب  تراظن  نیا  يارب  ار  مزال  رازبا  يددعتم ، دراوم  رد  یـساسا  نوناق  .دـنک  يریگولج 

دنب يارجا  يارب  ار  بتارم  دـهدب و  يو  تیافک  یب  هب  يأر  دـنادب ، مزـال  یتیاـفک  دـقاف  ار  روهمج  سیئر  هک  یتروص  رد  دراد  قح 
يأر بسک  هب  دوخ  راک  هب  زاغآ  يارب  روهمج ، سیئر  هنیباک  ناریزو  .دـناسرب  يربهر  ماقم  عالطا  هب  یـساسا  نوناق  لصا 110  مهد 
.دنک یم  تراظن  تلود  ناریزو  ناوت  تمالـس و  تحـص و  رب  یعون  هب  رایتخا ، نیا  نتـشاد  اب  سلجم  دنراد و  زاین  سلجم  زا  دامتعا 
مامت رد  صحفت  قیقحت و  قح  سلجم  (. 90 لصا  ) دراد زین  هیرجم  هوق  راک  هویش  هب  طوبرم  ياه  تیاکش  هب  یگدیـسر  قح  سلجم 

زا سلجم  طسوت  تلود  هجدوب  اـه و  هماـنرب  بیوصت  قح  (. 76 لـصا  ) دراد ار  تلود  ییارجا و  ياـه  هاگتـسد  هلمج  زا  روشک  روما 
ییارجا ياه  هاگتسد  اه و  هناخ  ترازو  ياه  باسح  هب  یگدیـسر  لصا 52 .)  ) تسا هیرجم  هوق  رب  سلجم  یلرتنک  ياـهرازبا  رگید 

یم تیلاعف  یمالسا  ياروش  سلجم  رظنریز  میقتـسم  هک  تسا  تابـساحم  ناوید  هفیظو  دننک ، یم  هدافتـسا  روشک  لک  هجدوب  زا  هک 
(. 54 و 55 لوصا  ) تسا هیرجم  هوق  رب  سلجم  تراظن  دراوم  رگید  زا  زین  راک  زاس و  نیا  .دنک 
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دشاب یمالسا  ياروش  سلجم  بیوصت  اب  دیاب  زین  تلود  فرط  زا  یجراخ  یلخاد و  ضوع  نودب  ياه  کمک  ای  ماو  نداد  نتفرگ و 
.تسا هتفای  ققحت  هک  تسا  هیرجم  هوق  رب  سلجم  یتراظن  ياه  مرها  زا  ییاه  هنومن  اهنیا  لصا 80 .) )

نابهگن ياروش  تراظن  . 15

یعرـش و نیزاوم  فلاخم  ینوناـق  هنوگ  چـیه  تسا  هدـش  ررقم  هک  تسا  نیا  يراذـگ  نوناـق  هزوح  رد  مهم  ياهدرواتـسد  زا  یکی 
هزوح رد  تاررقم  زا  یخرب  ور ، نیازا  .دوبن  هنیمز  نیا  رد  يدهعت  هنوگ  چـیه  يولهپ  میژر  نارود  رد  .دوشن  بیوصت  یـساسا  نوناق 

فادـها زا  هک  میتفگ  .تشاد  یمالـساریغ  هنازیتس و  نید  یتسایـس  هتـشذگ ، میژر  اساسا  دوب و  نیگنن  راـب و  تفخ  رایـسب  یجراـخ 
تاررقم نیناوق و  رد  یعرش  ماکحا  نیزاوم و  دورب و  نیب  زا  يزیتس  نید  تسایس  هک  دوب  نیا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  مهم  سدقم و 

: تسا هدمآ  نینچ  لصا 72  رد  تلم  روشنم  رد  یلوصا  تسایس  نیا  .دوش  تیاعرروشک 

هتشاد تریاغم  یساسا  نوناق  ای  روشک  یمـسر  بهذم  ماکحا  لوصا و  اب  هک  دنک  عضو  ینیناوق  دناوت  یمن  یمالـسا  ياروش  سلجم 
.تسا نابهگن  ياروش  هدهع  رب  هدمآ ، لصا 96  رد  هک  یبیترت  هب  رما  نیا  صیخشت  .دشاب 

: تسا هدمآ  مه  یساسا  نوناق  لصا 91  رد  نینچمه 

هب ییاروش  اهنآ ، اب  یمالـسا  ياروش  سلجم  تابوصم  تریاغم  مدـع  رظن  زا  یـساسا  نوناق  مالـسا و  ماکحا  زا  يراد  ساپ  روظنم  هب 
: دوش یم  لیکشت  ریز  بیکرت  اب  نابهگن  ياروش  مان 
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.تسا يربهر  ماقم  اب  هدع  نیا  باختنا  .زور  لئاسم  نامز و  تایضتقم  هب  هاگآ  لداع و  ياهقف  زا  رفن  شش  . 1

سلجم هب  هییاضق  هوق  سیئر  هلیـسو  هب  هک  یناملـسم  ناناد  قوقح  نایم  زا  یقوقح  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  ناد  قوقح  رفن  شـش  . 2
.دندرگ یم  باختنا  سلجم  يأر  اب  دنوش و  یم  یفرعم  یمالسا  ياروش 

: یساسا نوناق  لصا 96  ساسا  رب 

مدـع صیخـشت  نابهگن و  ياروش  ياهقف  تیرثکا  اب  یمالـسا  ماکحا  اب  یمالـسا  ياروش  سلجم  تابوصم  تریاغم  مدـع  صیخـشت 
.تسا نابهگن  ياروش  ياضعا  همه  تیرثکا  هدهع  رب  یساسا ، نوناق  اب  اهنآ  ضراعت 

نوناق مالـسا و  ماکحا  اب  سلجم  تابوصم  نتـشادن  تریاغم  رب  تراـظن  رد  ناـبهگن  ياروش  هاـگیاج  تیمها  هب  رظن  رگید ، فرط  زا 
: دراد یم  ررقم  نینچ  یساسا  نوناق  لصا 93  یساسا ،

باختنا ناگدنیامن و  همانرابتعا  بیوصت  دروم  رد  رگم  درادـن  ینوناق  رابتعا  نابهگن  ياروش  دوجو  نودـب  یمالـسا  ياروش  سلجم 
.نابهگن ياروش  ياضعا  ناد  قوقح  رفن  شش 

نالوئسم ییاراد  لرتنک  . 16

فالخرب ات  تسا  تیلوئـسم  يدصت  زا  دـعب  لبق و  روشک  هیاپدـنلب  تاماقم  ياه  ییاراد  لرتنک  بالقنا ، مهم  ياهدرواتـسد  زا  یکی 
هب .تشاد  دوجو  يزیچ  نینچ  لـمع  رد  هن  دوب و  هدـش  ینیب  شیپ  نیناوـق  رد  هن  بـالقنا ، زا  لـبق  عوـضوم  نیا  .دـباین  شیازفا  قـح ،

اضف و دوخ  میژر ، هکلب  دش ، یمن  یگدیسر  اه  تیلوئـسم  يدصت  زا  دعب  لبق و  نانآ  لاوما  ییاراد  باسح و  هب  اهنت  هن  لیلد ، نیمه 
يزوریپ زا  سپ  .دناشک  یم  يزودنا  تورث  لواپچ و  هب  ار  نادرم  تلود  یمامت  هک  دوب  هدروآ  دوجو  هب  ینادیم 
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هب نادرم  تلود  دهد  یمن  هزاجا  تسا ، هعماج  نافعضتسم  نامورحم و  هژیو  هب  مدرم  قوقح  ظفاح  یمالسا ، تسایـس  نوچ  بالقنا ،
، یساسا نوناق  ساسا ، نیمه  رب  .دنشاب  یتسیز  هداس  يوگلا  دیاب  نانآ  ور ، نیازا  .دنزادرپب  يزودنا  تورث  هب  مدرم ، هب  تمدخ  ياج 
لوپ و اب  هک  ییارجا  تاماقم  هژیو  هب  هبتر  یلاـع  تاـماقم  ياـه  ییاراد  لاوما و  باـسح  هب  اـت  تسا  هدرک  مزلم  ار  ییاـضق  هاگتـسد 

: دراد یم  ررقم  یساسا  نوناق  لصا 142  .دنک  یگدیسر  تیلوئسم  يدصت  زا  دعب  لبق و  دنراد ، راکورس  رتشیب  تاناکما 

هوق سیئر  طسوت  تمدـخ ، زا  دـعب  لبق و  نانآ  نادـنزرف  رـسمه و  ناریزو و  روهمج ، سیئر  ناـنواعم  روهمج ، سیئر  ربهر ، ییاراد 
.دشاب هتفاین  شیازفا  قح  فالخرب  هک  دوش  یم  یگدیسر  هییاضق 

یللملا نیب  ياهدرواتسد 

اکیرما یلاشوپ  تهبا  نتسکش  . 1

هب ناهج  مدرم  همه  رد  ار  رواب  نیا  یناهج ، هنحص  رد  برغ ، قرش و  يرابکتسا  ياه  تردق  يزات  هکی  يریذپانذوفن و  يرادمروز ،
متـس میژر  ینوگنرـس  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  نایم ، نیا  رد  .درک  هلباقم  اـهنآ  اـب  ناوت  یمن  زگره  هک  دوب  هدروآ  دوجو 
میژر یلصا  هناوتشپ  اکیرما  اریز  تخاس ؛ دراو  اکیرما  رورغ  تهبا و  هب  ار  یـساسا  مکحم و  هبرـض  نیلوا  تشاد ، لابند  هب  ار  یهاش 
میژر ناگدـنامزاب  زا  تیامح  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  یتح  تموکح و  نیا  یـشاپورف  هظحل  نیرخآ  ات  ناـییاکیرما  دوب و  يولهپ 

نداد ناشن  يارب  زین  يولهپ  میژر  .دنداد  همادا  يولهپ 
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، ناریا رد  اکیرما  یـسوساج  هنال  ریخـست  تسناد  دیاب  .دیـشک  یم  مدرم  خر  هب  ار  اکیرما  ینابیتشپ  هراومه  دوخ ، تنطلـس  ماکحتـسا 
روضح ربارب  رد  یگداتسیا  برغ ، یماظن  یـسایس و  يداصتقا ، ياه  هرـصاحم  يزاس  یثنخ  اکیرما ،» رب  گرم   » راعـش ندرک  یناهج 

يامیپاوه هب  یکـشوم  هلمح  سبط و  هب  یماظن  هلمح  رد  اکیرما  ییاوسر  سراف ، جـیلخ  رد  اـکیرما  ياـه  ناـگوان  عورـشمان  یماـظن 
تردق هک  دندیسر  رواب  نیا  هب  ناهج  مدرم  ور ، نیا  زا  .تسکـش  یلک  هب  ار  اکیرما  یلاشوپ  تهبا  سراف ، جیلخ  رد  ناریا  يربرفاسم 

ناهج رد  هشیمه  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتمک  رایـسب  شا ، یعقاو  تردـق  تسا و  زیچان  یمدرم  یهلا و  ياه  تردـق  ربارب  رد  اکیرما 
ترـضح دیکأت  هجوت و  دروم  هرامه  نمـشد  ندیـشک  يراوخ  هب  مالـسا و  ناهج  يارب  ینیرفآ  تزع  نیا  .تسا  هدش  جیورت  غیلبت و 

: دومرف لاس 1358  رد  هک  نانچ  دوب ، هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

( راکفا  ) اه غامد  رب  دندوب  هدرک  لیمحت  تاغیلبت  اب  هک  گرزب  ياه  تردق  تمظع  نیا  ناریا ، تلم  امـش  تضهن  نیا  هک  دینادب  امش 
تضهن ...تسکش  ار  تمظع  نیا  داتفارد ، رگید  دوش  یمن  اکیرما  اب  ًالصا  رگید  مه  الاح  داتفارد ، ناتـسلگنا  اب  دوش  یمن  ًالـصا  هک 

(1) (. داتسیا  ) اکیرما لباقم  رد  دوش  یمن  هک  ایند  رد  تسکش  مه  ار  انعم  نیا  نالا  امش 

: دومرف زین  لاس 1366  جح  مایپ  رد  ماما 

ار دوخ  هدودحم  جراخ  لخاد و  گرزب  عناوم  مالـسا  .دناشن  یم  تلذـم  كاخ  هب  ار  اه  تردـقربا  مالـسا ، میوگ  یم  نانیمطا  اب  نم 
یکی
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(1) .درک دهاوخ  حتف  ار  ناهج  يدیلک  ياهرگنس  فرطرب و  يرگید  زا  سپ 

: دنک یم  دای  نینچ  تسکش  نیا  زا  مه  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  بالقنا ، هنازرف  ربهر 

رگید زورما  اما  دوب ، اکیرما  زور  کی  تردـقربا ، ناونع  هب  اکیرما  .تسکـش  ار  اهردـلق  اـه و  تردـق  نیغورد  میرح  امـش  بـالقنا 
هب ار  اهنآ  مچرپ  ای  دننز  یم  شتآ  ار  اکیرما  روهمج  سیئر  سکع  مدرم  ملاع ، طاقن  زا  هطقن  دنچ  رد  هک  دـینیبب  امـش  زورما  .تسین 

(2) .دنیوگ یم  اکیرما  رب  گرم  دننک و  یم  هرگ  تشم  مدرم ، ياه  هدوت  اه و  تلم  ملاع ، طاقن  زا  اج  دنچ  دنشک ، یم  شتآ 

یلو دزاس ، ناساره  ار  ناریا  زرابم  مدرم  ینکفا ، تشحو  دـیدهت و  اب  درک  شالت  اکیرما  ناریا ، مدرم  یبالقنا  تکرح  هب  شنکاو  رد 
: دومرف نابآ 1358  ینارنخس 17  رد  مامت  تعاجش  تیعطاق و  اب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

! دـنک یم  طلغ  ...تسا  طلغ  درک ، میهاوخ  هچ  ام  دـنکب ، یماظن  تلاخد  رگا  هکنیا  تبحـص  .دـنکب  دـناوت  یمن  یطلغ  چـیه  اکیرما 
(3) .دنکب یماظن  تلاخد  ناریا  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتزجاع  اکیرما  ...دیسرتن  دیسرتن ،

بالقنا ندش  یناهج  بالقنا و  رودص  . 2

هتشاذگ رثا  ناهج  رسارس  رب  هدش و  جراخ  ناریا  ییایفارغج  ورملق  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  هدش  تباث  نایناهج  رب  هزورما 
شتاذ رد  ار  رودص  تیهام  دوخ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یمالسا  بالقنا  یگژیو  .تسا 

52 ص :
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: دومرف هصخشم  نیا  هب  هجوت  اب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .تسا  یندش  رداص  یمالسا ، بالقنا  تیهام  دنهاوخن ، ای  دنهاوخب  هچ  .دراد 

مامت رب  هّللا  لوسر  دـمحم  هّللا و  الا  هلا  گناب ال  ات  تسا و  یمالـسا  ام  بالقنا  هک  ارچ  مینک ؛ یم  رداص  ناهج  مامت  هب  ار  بالقنا  ام 
(1) .میتسه ام  تسه ، ناربکتسم  هیلع  ناهج  ياجک  ره  رد  هزرابم  ات  تسه و  هزرابم  هدنکفین ، نینط  ناهج 

: دومرف زین  لاس 1359  يزورون  مایپ  رد  ناشیا 

رداص ار  نامبالقنا  هکنیا  رکفت  مینک و  شـشوک  ناهج  هب  نامبالقنا  رودص  رد  دیاب  ام  .مینک  ینابیتشپ  ناهج  نافعـضتسم  زا  دیاب  ام 
(2) .تسا ناهج  نافعضتسم  مامت  نابیتشپ  دوش و  یمن  لئاق  یقرف  ناملسم  ياهروشک  نیب  مالسا  اریز  میراذگب ؛ رانک  مینک ، یمن 

يزاس یثنخ  اب  بالقنا  راذگ  ناینب  .دنهد  ناشن  بالقنا  رودص  زا  یفنم  يا  هرهچ  ات  دـنا  هدیـشوک  هرامه  نآ  ناگتـسباو  رابکتـسا و 
: تسا هدومرف  بالقنا  رودص  موهفم  تسرد  نییبت  رد  زین  هئطوت  نیا 

ییاشگروشک میهاوخ  یم  ام  هک  دـننکن  تشادرب  وا  زا  ار  طلغ  ینعم  نیا  دوش ، رداص  اج  همه  هب  ام  بـالقنا  دـیاب  مییوگ  یم  هکنیا 
رد هک  يرادیب  نیا  دش و  عقاو  ناریا  رد  هک  يزیچ  نیا  میهاوخ  یم  ام  ...میناد ، یم  نامدوخ  زا  ار  نیملسم  ياهروشک  همه  ام  .مینک 

اه و تلم  همه  رد  نیا  دندرک ، هاتوک  ناشدوخ  نزاخم  زا  ار  اهنآ  تسد  دنتفرگ و  هلـصاف  اه  تردقربا  زا  ناشدوخ  دش و  عقاو  ناریا 
اه تلم  همه  هک  تسا  نیا  ام  بالقنا  رودص  ینعم  .تسا  نیا  ام  يوزرآ  .دوشب  اه  تلود  همه  رد 
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،ص 312. مهدزناپ رتفد  نامه ، - 1
.نامه - 2

ناریا یمالسا  بالقنا  درواتسد  ودو  دون  زا  یصیخلت  بالقنا : www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 64 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13366/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13366/AKS BARNAMEH/#content_note_53_2
http://www.ghaemiyeh.com


هکنیا زا  دنتـسه و  هک  یندوب  هطلـس  تحت  نیا  دنراد و  هک  يراتفرگ  نیا  زا  ار  ناشدوخ  دنوش و  رادیب  اه  تلود  همه  دنوش و  رادـیب 
ار نامبالقنا  مییوگ  یم  هک  اـم   (1) .دـهدب تاجن  دـننک ، یم  یگدـنز  رقف  وحن  هب  ناشدوخ  دور و  یم  داب  هب  دراد  اهنآ  نزاخم  همه 
ام ناریا ، رد  تسا  هدـش  ادـیپ  هک  یتیونعم  نیمه  هدـش ، ادـیپ  هک  ییانعم  نیمه  ار ، بلطم  نیا  میهاوخ  یم  مینک ، رداص  میهاوخ  یم 

(2) .مینک هلمح  میشکب و  گنفت  میشکب و  ریشمش  میهاوخ  یمن  ام  .مینک  رداص  ار  نیا  میهاوخ  یم 

: دیامرف یم  بالقنا  رودص  موهفم و  نییبت  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  بالقنا ، مظعم  ربهر  نینچمه 

نیا هب  ام  .یناسنا  ياه  شزرا  رب  رارصا  هیکت و  صولخ و  افـص و  رودص  مالـسا و  زاس  ناسنا  گنهرف  رودص  ینعی  بالقنا ؛ رودص 
دساف گنهرف  نارادمدرس  برغ و  يایند  .میهد  همادا  دیاب  ار  هار  نیا  ام  تسایبنا و  هار  نیا  .مینک  یم  راختفا  هفیظو  نیا  ماجنا  راک و 

، دـننک یم  رداص  ملاع  رـسارس  هب  ار  اه  یهایـسور  اـه و  یتخبدـب  ماـسقا  عاونا و  داـیتعا و  اـشحف و  داـسف و  هکنیا  زا  یبرغ  طـحنم  و 
زا هتفرگارف  ار  موس  ناهج  ریقف  يایند  همه ، زا  شیب  ایند و  رـسارس  هنافـسأتم  زورما  هک  ییاشحف  گـنهرف  نیا  .دنـشک  یمن  تلاـجخ 

دیحوت ندرک  رداص  زا  دیاب  ام  ارچ  .تسا  يرابکتـسا  يرامعتـسا و  ندمت  یبرغ و  گنهرف  تارداص  زا  یکی  نیا  تسا ؟ هدمآ  اجک 
هکنیا زا  مینک  مرـش  دـیاب  ارچ  میـشکب ؟ تلاجخ  رگید  ياهروشک  هب  یقالخا  هیکزت  صـالخا و  يراکادـف و  حور  اـیبنا و  قـالخا  و 

هب ار  لطاب  ياه  تردق  لباقم  رد  یگداتسیا  تیمح و  تریغ و 
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ياه تردق  نارودزم  لماوع و  اب  دوشب  هک  دـننک  یمن  رواب  اه  تلم  میهدـب ؟ میلعت  هئارا و  رگید  ياه  تلم  هب  یلمع  سرد  تروص 
؟ میراذگن اه  تلم  یمومع  راکفا  رایتخا  رد  ار  نامدوخ  هبرجت  لمع و  نیا  ارچ  .میدش  مه  زوریپ  میداتفارد و  ام  .داتفارد  يرابکتـسا 

دوخ ار  راک  نیا  .تسا  غورد  اعدا  نیا  مینک ، یم  رداص  هرجفنم  داوم  ام  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  .مینک  یم  رداص  ار  بالقنا  نیا  ام 
دوش یم  هنحص  دراو  اه  تلود  ندرک  طقاس  يارب  هک  تساکیرما  یسوساج  نامزاس  .دننک  یم  يرابکتسا  ثیبخ  دیلپ  ياه  هاگتـسد 

هرجفنم داوم  يروشک  چیه  هب  ام  .دنک  یم  کمک  یبالقنا  ياهروشک  رد  بالقنا  دـض  هب  درب و  یم  ورین  هرجفنم و  داوم  هحلـسا و  و 
(1) .تسا هتفگ  غورد  فالخ و  دیوگب ، سک  ره  دبسچ و  یمن  ام  هب  هجو  چیه  هب  تسام و  نأش  زا  رود  يراک  بارخ  .میرب  یمن 

هب درادن و  صاصتخا  ناریا  هب  بالقنا  تیمالـسا  .دراد  هشیر  یمالـسا  بالقنا  تیهام  رد  نآ ، ندش  یناهج  بالقنا و  رودص  اساسا 
ههبج ربهر  یندم ، سابع  .دنتـسه  ناهج  رـسارس  نافعـضتسم  ناناملـسم و  نآ ، نابطاخم  تسین و  دودحم  یـصاخ  ییایفارغج  ورملق 

: دیوگ یم  ریازجلا  یمالسا  تاجن 
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(1) .تسا ریازجلا  ناملسم  مدرم  هلمج  زا  ناهج و  ناناملسم  همه  هب  قلعتم  عقاو ، رد  ناریا  یمالسا  بالقنا 

: تفگ یم  زین  ناتسناغفا  یمالسا  بالقنا  شخب  يدازآ  ههبج  هدنیامن 

(2) .تسین ناریا  ناملسم  ربهر  اهنت  ناریا ، بالقنا  ربهر  هک  نانچمه  .تسین  ناریا  تلم  هب  قلعتم  اهنت  ناریا  بالقنا 

: تفگ یم  لیتنآ  ریازج  ربهر  مینادب  هک  تسا  هجوت  لباق  رایسب 

دنتسناد و دوخ  بالقنا  ار  نآ  لیتنآ  ریازج  ناناملسم  دیـسر ، رمث  هب  ناریا  رد  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  ینامز  رد 
(3) .تسا ناهج  ناناملسم  مامت  يارب  هنومن  وگلا و  هک  ناریا ، يارب  طقف  هن  بالقنا  نیا  تقیقح ، رد 

یبطق ود  ماظن  یشاپورف  . 3

ناوت زا  هدافتـسا  اب  قباس ، يوروش  اکیرما و  یگدرکرـس  هب  یناـهج  گرزب  تردـق  ود  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  اـت 
یخرب دـننام  دـنمتردق  دـنچ  ره  يروـشک  ره  .دـننک  میـسقت  دوـخ  ورملق  هب  طوـبرم  هزوـح  ود  هـب  ار  اـیند  دـندوب  هتـسناوت  شیوـخ 

برغ قرـش و  هب  ناهج  يدـنب  میـسقت  زا  جراخ  یلقتـسم  تردـق  تشاد و  یگتـسباو  بطق  ود  نیا  زا  یکی  هب  ییاپورا ، ياـهروشک 
، دوب یلقتسم  روشک  ناهج ، رد  ناوت  یمن  تردقربا  ود  زا  یکی  هب  یگتسباو  نودب  هکنیا  رب  ینبم  یناهج  تاغیلبت  .تشادن  دوجو 

56 ص :
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نینچ دروم  نیا  رد  دوخ  یهلا  یـسایس -  هماـن  تیـصو  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  .دوبن  رثا  یب  رکفت  نیا  هب  ندز  نماد  رد 
: تسا هدروآ 

، هدـنام اج  هب  يدایز  دـح  ات  زاب  نآ  راثآ  تشاذـگ و  ام  زیزع  روشک  اهروشک و  رد  یگرزب  ریثأـت  فسـالا  عم  هک  اـه  هشقن  هلمج  زا 
گنهرف و ار و  دوخ  هک  يروط  هب  تسا ، ناـنآ  ندومن  هدز  قرـش  هدز و  برغ  شیوخ و  زا  هدزرامعتـسا  ياـهروشک  ندومن  هناـگیب 

هلبق ار  تردق  ود  نآ  رتالاو و  ار  نانآ  گنهرف  رترب و  داژن  ار  دـنمتردق  بطق  ود  قرـش ، برغ و  دـنتفرگ و  چـیه  هب  ار  دوخ  تردـق 
ماـظن ياـهدروآ  هر  زا  یکی  .دـندومن  یفرعم  باـنتجا  لـباقریغ  ضیارف  زا  ار  بطق  ود  زا  یکی  هـب  یگتـسباو  دنتـسناد و  ملاـع  هاـگ 

هب دـشاب و  هتـشاد  لالقتـسا  اه ، تردـق  نیا  زا  غراف  دـناوت  یم  ناهج  هک  درک  تباث  بـالقنا  نیا  .دوب  رکفت  نیا  نتـسکش  یمالـسا ،
(1) .دنک رکف  یبطق  دنچ  ناهج 

: دومرف درک و  یفرعم  تردقربا  ود  زا  لقتسم  يروشک  تلود و  ار ، ناریا  روشک  یمالسا و  تموکح  ادتبا ، زا  ماما 

یم میناملـسم و  ام  .يوروش  رابریز  هن  میور و  یم  اکیرما  هطلـس  تحت  هن  .میرادـن  شزاـس  رـس  اـه  تردـقربا  زا  مادـک  چـیه  اـب  اـم 
(2) .میشاب لقتسم  دازآ و  یلو  میشاب ، هتشاد  هناریقف  یگدنز  میهاوخ  یم  ام  .مینک  یگدنز  دازآ  میهاوخ 

مـشچ هناروابان ، بالقنا ، نانمـشد  یخرب  .دـش  حرطم  ناهج  رد  تردـق  موس  بطق  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  دوخ  رگید ، يوس  زا 
رب ار  دوخ  ياه 
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بالقنا هب  تبسن  اهنآ  ناگتـسباو  تردقربا و  ود  ره  یناهج  ياه  يزوت  هنیک  لاح ، نیا  اب  .دندرک  راکنا  ار  نآ  دنتـسب و  تیعقاو  نیا 
روهظ ریذـپانراکنا  تیعقاو  هدـنهد  ناشن  فلتخم ، ياه  هصرع  رد  ناـنآ  نوگاـنوگ  ياـه  ینمـشد  اـه و  تفلاـخم  ناریا و  یمالـسا 
هیحور ناریا ، ناملـسم  مدرم  یناـمیا  ینید و  تاداـقتعا  .تسا  یناـهج  هـصرع  رد  تردـق  موـس  بـطق  ناوـنع  هـب  یمالـسا  بـالقنا 

ماـما دـنوادخ و  یبیغ  ياهدادـما  هللا ، همحر  ینیمخ  ماـما  هنوگربماـیپ  يربهر  زا  يرادروخرب  یبلط ، تداهـش  راـثیا و  يروشحلس و 
.تسا هتفرگ  مالسا  نانمشد  زا  ار  ییورایور  هنوگره  تردق  ناریا ، تلم  يرادیاپ  یگداتسیا و  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ماما  ترضح 

رد امـش  تردق  ساکعنا   (1) .ار همه  مه  ناتـسلگنا و  مه  ار و  اـکیرما  مه  تشاذـگ و  راـنک  ار  يوروش  مه  هک  يا  يوق  تلم  کـی 
دنا و هدیزرل  نالا  مالـسا  تردق  زا  اه  تردق  همه  .دنراد  كاب  امـش  زا  اه  تردق  همه  .تسا  زادـناوترپ  نآلا  نیلمرک  دیفـس و  خاک 

(2) .ار اهنآ  هدنازرل  امش  ياهراک 

ربهر .تسا  هدننک  نییعت  یناهج  ياه  يریگ  میمـصت  رد  دنمتردق  يروشک  ناونع  هب  یمالـسا  يروهمج  رظن  نونکا  لیلد ، نیمه  هب 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  بالقنا  هنازرف 

زورما .دوش  یم  فقوتم  دور و  یمن  شیپ  هلئـسم  نآ  دـشاب ، فلاخم  يدـج  روط  هب  نآ  اب  هک  یناـهج  مهم  هیـضق  ره  رد  ناریا  تلم 
نیا

58 ص :

ص 344. ج 8 ،  رون ، هفیحص  - 1
ص 440. ج 18 ، نامه ، - 2
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(1) .دنک یم  دوخ  هب  هجوتم  ار  اه  مشچ  جیردت ، هب  ناریا  تلم  هولج  تسا و  مهم  يأر  کی  ياراد  یناهج  مهم  لئاسم  رد  تلم 

: دومرف تسا ، هتسکش  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  ییاه  تب  هب  هراشا  اب  نمهب 1365  هعمج 17  زامن  ياه  هبطخ  رد  ناشیا 

ود دـیاب  درک  لوبق  ایند  جـیردت  هب  یناهج ، مود  گـنج  زا  دـعب  .دوب  بطق  ود  هب  اـیند  يدـنب  میـسقت  تب  اـه ، تب  نیا  زا  رگید  یکی 
.دـندناشک یم  تیعبت  نیا  تمـس  هب  مه  ار  اپورا  یتح  .يوروش  يرگید ، اکیرما و  یکی ، دـنک ؛ لوبق  اـیند  رد  ار  بطق  ود  باـبرا و 

.دـندرک تمواقم  یتدـم  کی  ییاـپورا  ياـهروشک  زا  رگید  یـضعب  دـندش ، میلـست  دوز  مه  یلیخ  ییاـپورا  ياـهروشک  زا  یـضعب 
یمن ناشـشوخ  لگود  زا  اه  ییاکیرما  اذل  .دیگنج  یم  درک و  یم  هزرابم  اپورا  رد  اکیرما  ذوفن  اب  هسنارف  رد  هک  دوب  یـسک  لگود ،
رداـم هک  اـپورا  یتـح  ینعی  دـننک ؛ لوبق  ار  اـپورا  رد  اـکیرما  ذوفن  هک  دـمآ  یم  ناشـشوخ  ییاـپورا  نارادـم  تسایـس  نآ  زا  .دـمآ 

ایند .دنریذپب  تیدوجوم  هب  دندوبن ، رضاح  مه  ار  اپورا  هتفرـشیپ  یتعنـص  ياهروشک  ناملآ و  هسنارف و  سیلگنا و  یتح  تساکیرما ،
ام بالقنا  مه  ار  نیا  .دوشب  لیلحت  ندوب  یبطق  ود  نیا  ساـسا  رب  دـیاب  اـیند  زیچ  همه  يوروش و  اـکیرما و  تشادـن ؛ رتشیب  بطق  ود 

(2)! ینتسکش هچ  تسکش و 

: تشون موجه  نابز  ودرا  همان  هتفه  هنومن ، يارب  .تشاد  يّدج  باتزاب  زین  ناریا  زا  جراخ  رد  رما  نیا 

ياراد مالسا  هک  داد  ناشن  دناشک و  يراوخ  تلذ و  هب  ار  برغ  قرش و  ياه  تردقربا  درک و  لام  ياپ  ار  برغ  رورغ  ینیمخ ، ماما 

59 ص :

.21/11/1374 تاعالطا ، همانزور  - 1
.18/11/1365 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2
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(1) .تسا تردق  نیرت  گرزب 

ناهج هقطنم و  رد  ناریا  یبای  تزع  . 4

رظن بحاـص  چـیه  رب  .تسا  ناـهج  حطـس  رد  ناریا  نتفاـی  تزع  تردـق و  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  یناـهج  ياهدرواتـسد  رگید  زا 
، یناهج ياه  تردق  اهروشک و  نیب  یناهج و  حطس  رد  ناریا  روشک  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ات  هک  تسین  هدیشوپ  یسایس 

تموکح .دش  یمن  هتفرگ  يزاب  هب  یناهج  ياه  يریگ  میمصت  یـسایس و  ياه  هلداعم  رد  تشادن و  يا  هدننک  نییعت  تردق  شقن و 
ياه تضهن  ناهج و  ناناملـسم  نیب  اـکیرما ، يارب  هقطنم  رد  یمرادـناژ  شقن  ياـفیا  برغ و  زا  يوریپ  یگتـسباو و  تلع  هب  يولهپ 
یماح اکیرما و  رکون  مالـسا و  فلاـخم  زیتس و  نید  تموکح  ناونع  هب  ناریا  میژر  دوب و  دورطم  روفنم و  شخب  يدازآ  یمالـسا و 

.تشاد ترهش  ناناملسم  نایم  رد  لیئارسا 

نیب طباور  رد  راذـگرثا  یتردـق  هب  یناهج ، ياه  هلداعم  رد  رثا  یب  فیعـض و  يروشک  زا  ناریا  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب 
: يا هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  ریبعت  هب  .تشگ  لدب  يا  هقطنم  یناهج و  ياه  يریگ  میمصت  للملا و 

یم دوخ  هب  هجوتم  ار  اـه  مشچ  جـیردت  هب  ناریا  تلم  هوـلج  تسا و  مهم  يأر  کـی  ياراد  یناـهج  مهم  لـئاسم  رد  تلم  نیا  زورما 
(2) .دنک

رسارس مورحم  ناملسم و  مدرم  تازرابم  زا  ناریا  یلوصا  تیامح 

60 ص :

.10/7/1378 یمالسا ، يروهمج  همانزور  همان  هژیو  - 1
.20/11/1374 هعمج ، زامن  هبطخ  - 2
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دش ببس  دیماجنا ، اه  نرق  زا  سپ  مالـسا  هوکـش  ددجم  يایحا  هب  هک  رگرامثتـسا  ياه  تلود  وگروز و  ياه  تردق  ربارب  رد  ناهج 
: دیامرف یم  شیوخ  همان  تیصو  رد  ماما  ترضح  .دننادب  ردتقم  يروشک  ار  یمالسا  ناریا  ناهج ، ناناملسم 

ياـه تلود  همه  نآ  شا و  یگنج  ياـه  گرب  زاـس و  همه  شیاـهاعدا و  هـمه  اـب  اـکیرما  هـکنیا  زا  رتـالاو  رتـالاب و  راـختفا  مادـک 
، یهورگ ياه  هناسر  مامت  نتـشاد  تسد  رد  هداتفا و  بقع  مولظم  ياه  تلم  نایاپ  یب  ياه  تورث  نتـشاد  تسد  هب  شا و  هدرپسرس 
هب دناد  یمن  هک  تسا  هدش  اوسر  هدناماو و  نانچ  نآ  ءادفلا  همدـقمل  انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  روشک  ناریا و  رویغ  تلم  لباقم  رد 

تلج یلاعت  يراب  ترـضح  یبیغ  ياهددـم  هب  زج  تسین  نیا  .دونـش و  یم  در  باوج  دـنک ، یم  یـسک  ره  هب  ور  دوش و  لسوتم  هک 
(1) .دومن تیاده  مالسا  رون  هب  یهاش  متس  تاملظ  زا  هدومن و  رادیب  ار  یمالسا  ناریا  تلم  هژیو  هب  ار  اه  تلم  هک  هتمظع 

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  زین  بالقنا  مظعم  ربهر 

ینمـشد روحم  تبـسن  نیمه  هب  تسا و  ناناملـسم  یناـهج  میظع  تکرح  روحم  زکرم و  بـالقنا ، ناریا  ماـما ، ناریا  یمالـسا ، ناریا 
یم رامش  هب  یگرزب  دیدهت  نانچمه  نارگ  تراغ  نادزد و  عفانم  رابکتسا و  عفانم  هیلع  میدنمتردق و  ام  هک  دهد  یم  ناشن  ...تساه 

(2) .میور

دیقف روهمج  سیئر  دـسا ، ظـفاح  .تسا  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  زین  روشک  زا  جراـخ  یـسایس  ياـه  تیـصخش  راـتفگ  رد  مهم  نیا 
: دیوگ یم  هیروس 

61 ص :

ص 172. ج 21 ، رون ، هفیحص  - 1
ص 131. ج 7 ، تیالو ، ثیدح  - 2
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هار تشادرب و  نایم  زا  ار  ناگناگیب  یماظن  ياه  هاگیاپ  درک و  عطق  اه  تسیلایرپما  اب  ار  دوخ  یجراخ  طباور  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
اکیرما دوخ  بابرا  زا  اهراب  هک  داتفا  تشحو  هب  یمالسا  بالقنا  زا  نانچ  نآ  سدق  رگ  لاغـشا  میژر  .تفرگ  شیپ  رد  ار  يزارفارس 

(1) .دریگب دش  دهاوخ  نیطسلف  يزوریپ  هب  رجنم  هک  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریثأت  ذوفن و  ولج  دناوت  یمن  ارچ  هک  درک  هلگ 

: دیوگ یم  نیدلا  سمش  يدهم  دمحم  نینچمه 

ناوت یم  يراک  همه  هملک ، تدحو  اب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  هک  داد  ام  هب  یگرزب  سرد  دوب و  نرق  هزجعم  ناریا ، یمالسا  بالقنا 
(2) .درک

: دسیون یم  ( 15/3/1368  ) ندنل پاچ  تدنپیدنیا  همانزور 

هللا تیآ  هک  دوب  يراک  نامه  تسرد  نیا  اما  دنک ، ضوع  ار  خیرات  ریـسم  دـناوتب  ییاهنت  هب  درم  کی  هک  دـتفا  یم  قافتا  تردـن  هب 
(3) .دمآرب نآ  هدهع  زا  ینیمخ 

: دسیون یم  ( 14/3/1368  ) زین سرپدتیشوسآ  يرازگربخ 

ناکت ار  ناهج  دوخ  یمالسا  تردق  تدحو و  مایپ  اب  دومن و  توهبم  ار  تردقربا  کی  درک ، نوگنرس  ار  هاش  کی  ینیمخ  هللا  تیآ 
(4) .داد

62 ص :

ص 101. نارگید ، زادنا  مشچ  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  یگنهرف  تنواعم  - 1
ص 108. نامه ، - 2

ص950. ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگ  ناینب  تلحر  باتزاب  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  - 3
ص 95. نامه ، - 4
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اکیرما یمرادناژ  تلذ  زا  ییاهر  . 5

یعیبط زاگ  تفن و  ینغ  عبانم  سراف و  جیلخ  لوط  رد  ناریا  ندـش  عقاو  قباس ، يوروش  ریهامج  داحتا  اب  ناریا  يرتمولیک  زرم 2500 
هگنت هب  فرـشم  سراف و  جیلخ  هقطنم  روشک  نیرت  تیعمجرپ  ناریا ، .تسا  هداد  رارق  ناهج  کیژتارتسا  هقطنم  رد  ار  ام  روشک  نآ ،

، یکیژتارتسا يداصتقا و  یـسایس ، رظن  زا  ار  ناریا  لماوع ، نیا  هعومجم  .درذگ  یم  نآ  زا  ناهج  تفن  زا  دصرد  هک 56  تسا  زمره 
يرت هدرتسگ  رت و  هنامیمـص  طباور  ناریا  اب  هقطنم ، ياـهروشک  ناـیم  رد  اـکیرما  ور ، نیا  زا   (1) .دـهد یم  هولج  تیمهااب  يروشک 
عفانم ظفاح  دـنمتردق  تسود و  روشک  کی  هب  روشک  نیا  زاین  اکیرما ، هقالع  نیا  لـماع  نیرت  مهم  .دوب  هدرک  رارقرب  هیقب  هب  تبـسن 
شقن نیا  هب  يولهپ ، دـساف  میژر  دوخ و  ياقب  يارب  زین  هاش  رگید ، فرط  زا  .دوب  سراف  جـیلخ  رد  یبرغ  ياهروشک  رگید  اکیرما و 

هک دوب  یتیمها  نانچ  ياراد  نوسکین ، نیرتکد  یلـصا  هناگود و  ياـه  نوتـس  زا  یکی  ناونع  هب  هاـش  میژر  .دوب  دـنم  هقـالع  ینیرفآ 
هداد رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  سراف  جـیلخ  ياه  نیـشن  خیـش  هیکرت و  ناتـسکاپ ، دـننام  رگید  ياهروشک  اب  اـکیرما  طـباور  یتح 
لیلد هب  يولهپ  اضردـمحم  یتنطلـس  میژر  وس ، کی  زا  .دوب  هفرط  ود  زاـین  لـیلد  هب  تقیقح ، رد  اـکیرما  ناریا و  قفاوت  نیا   (2) .دوب

دننامه یگرزب  یجراخ  تردق  تیامح  دنمزاین  یمدرم ، هاگیاپ  نتشادن 

63 ص :

 . ص 87 اکیرما ، ناریا و  یمالسا  بالقنا  ییورایور  - 1
.نامه - 2
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عفاـنم زا  تظاـفح  يارب  هقطنم  رد  ناریا  کـیژتارتسا  تیعقوم  رگید ، يوس  زا  .دـنک  ظـفح  ار  دوخ  تنطلـس  دـناوتب  اـت  دوـب  اـکیرما 
لاغشا میژر  زا  تیامح  يارب  هقطنم  رد  ناریا  شقن  نینچمه  .تشاد  تیمها  اکیرما  هدحتم  تالایا  تموکح  يارب  اکیرما ، عورـشمان 
بجوم داد و  مه  تسد  هب  تسد  لماوع  نیا  هعومجم  .دوب  رایـسب  تیمها  ياراد  اکیرما  يارب  هقطنم ، رد  شزاس  دـنور  سدـق و  رگ 

ناریا عاضوا  زا  رزیاه  لارنژ  فیصوت  .دنک  افیا  هقطنم  رد  ار  اکیرما  یمرادناژ  شقن  ینالوط ، ياه  لاس  يولهپ ، طحنم  میژر  ات  دش 
هدننک نیمضت  هقطنم و  مرادناژ  ناونع  هب  يولهپ  میژر  نداد  تسد  زا  هب  تبسن  ار  اکیرما  فسأت  قمع  يولهپ ، میژر  طوقـس  زا  دعب 

: دهد یم  ناشن  هدحتم  تالایا  عفانم 

هداد تسد  زا  ار  يا  هینب  شوخ  ربتس و  دحتم  کیدزن و  تسود  اکیرما ، .تسا  زیگنا  مغ  رایسب  بیهم  كانفوخ و  ناتـساد  نیا  نایاپ 
هتـشاد رب  رد  اکیرما  يارب  جرخ  رالد  اهدرایلیم  ررـض ، کی  نیمه  .دنک  نیمأت  سراف  جیلخ  رد  ار  برغ  عفانم  تسناوت  یم  هک  تسا 

ررـض نیرت  خـلت  دـیاش  اما  .دریگب  رظن  رد  هدـنیآ  ياه  لاس  يارب  ار  يرگید  یتینما  تامادـقا  تسا  هدـش  روبجم  اـکیرما  اریز  تسا ؛
(1) .تسا هدید  ناریا  رد  هک  تسا  يررض  اکیرما ،

ناهج ناناملسم  دوب  هتـشگ  ببـس  هدش و  ناهج  هقطنم و  رد  ناریا  يراوخ  هیام  هقطنم ، رد  اکیرما  يارب  ناریا  یمرادناژ  شقن  يافیا 
يزوریپ .دنوش  نیبدب  دوب ، مالسا  هب  رهاظتم  ناملسم و  يروشک  هک  ناریا  هب  تبسن 
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نیا .دودز  یمالـسا  ناریا  نماد  زا  ار  نآ  تخیر و  گـنن  هملک  نیا  رب  یکاـپ  بآ  هـشیمه  يارب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دـنمهوکش 
يراوـخ زا  دروآ و  تسد  هب  ار  شیوـخ  یعقاو  هاـگیاج  ناملـسم ، يروـشک  ناوـنع  هب  ناریا  دـش  ببـس  بـالقنا  یناـهج  درواتـسد 

هکلب هتفای ، ییاهر  تراقح  گـنن و  نیا  زا  اـهنت  هن  ناریا  روشک  یمالـسا ، بـالقنا  تکرب  هب  کـنیا  .دـبای  ییاـهر  هقطنم  یمرادـناژ 
(1) .دوش یم  هدوزفا  راختفا  تزع و  نیا  رب  زور  هب  زور  تسا و  هدش  زین  یناهج  راختفا  تزع و  ياراد 

اکیرما یبرغ و  ياهروشک  یعقاو  هرهچ  ياشفا  . 6

اکیرما و یگدرکرـس  هب  برغ  رابکتـسا  هیرک  هرهچ  زا  نتـشادرب  هدرپ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  یناـهج  ياهدرواتـسد  زا  رگید  یکی 
، دوب رـشب  قوقح  زا  عافد  یـسارکومد و  یعدـم  غورد ، هب  رهاظ و  هب  هک  ار  اکیرما  یمالـسا ، بـالقنا  .دوب  نآ  یعقاو  هرهچ  ياـشفا 

ناهج مدرم  همه  ات  درادرب  ار  برغ  اکیرما و  رـشب  قوقح  زا  تیامح  نیغورد  کسام  تسناوت  بالقنا  نیا  .درک  تیثیح  یب  اوسر و 
متـس ياه  هنایزات  دوخ  تشوگ  تسوپ و  اـب  هک  یمدرم  يارب  ناـنآ  یعقاو  هرهچ  هتبلا  .دـننک  هدـهاشم  ار  اـهنآ  یعقاو  هرهچ  دـنناوتب 
نیا اب  .دوب  راکـشآ  صخـشم و  دوب ، هتفر  تراغ  هب  ناشتورث  لاوما و  دـندوب و  هدرک  سح  سمل و  دوخ  رکیپ  رب  ار  اـکیرما  برغ و 

رب هرطیـس  دوجو  اب  برغ  .دزاس  راکـشآ  ناـیامن و  ار  ناـنآ  نیغورد  هرهچ  زا  يرت  هدرتسگ  داـعبا  تسناوت  یمالـسا  بـالقنا  لاـح ،
تاعوبطم و
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خیرات رد  یبرغ  ياهروشک  رتشیب  ناتسلگنا و  اکیرما ، يرشب  دض  تامادقا  .دوش  يرگاشفا  نیا  عنام  تسناوتن  زین  یغیلبت  ياه  هناسر 
میژر تسد  هب  بالقنا  هزرابم و  نارود  رد  یمالسا  ناریا  دنمورب  ناملـسم و  ناناوج  راتـشک  .تسا  هدرتسگ  رایـسب  یمالـسا  بالقنا 

هانپ اه و  تسیرورت  زا  تیامح  رد  برغ  اکیرما و  هیرک  هرهچ  ياشفا  .تفرگ  یم  تروص  برغ  اـکیرما و  دـییأت  هناوتـشپ  اـب  يولهپ 
رازاـب هچوک و  رد  ار  ناملـسم  مدرم  ناریا ، رد  هک  ییاـه  تسیرورت  لاـثم ، يارب  .تسا  يرگاـشفا  نیا  دراوم  رگید  زا  اـهنآ  هب  نداد 

اه و نادـیم  نارهت ، هعمج  زامن  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  رهطم  مرح  دـننام  یمومع  ياهاج  رد  يراذـگ  بمب  اـب  اـی  دـندرک  یم  رورت 
دندوب لاعف  ییاپورا  فلتخم  ياهروشک  رد  اکیرما ، تیامح  هانپ  رد  دندناسر ، یم  تداهش  هب  ار  مدرم  ددرترپ ، غولش و  ياه  نابایخ 

، یـسایس ياـه  تیاـمح  زا  يرادروخرب  اـب  قارع  میژر  زین  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گـنج  رد  .دنتـشاد  روـضح  یمـسر  روـط  هب  و 
.درک یم  ناراب  بمب  ناراب و  کشوم  ار  ناریا  مدرم  اهاتسور و  اهرهـش و  یبرغ ، ياهروشک  اکیرما و  يداصتقا  یماظن و  یتاعالطا ،

کشوم کیلش  اب  سراف  جیلخ  زارف  رب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يرفاسم  يامیپاوه  نارفاسم  راتشک  ییایمیش و  ياه  بمب  زا  هدافتسا 
.دوب اکیرما  يرشب  دض  هرهچ  هدنهد  ناشن  زین  رگید  تشرد  زیر و  هثداح  نارازه  یگنج و  وان  زا 

ناملسم ياه  تلم  يرادیب  . 7

یمن لکـش  يراگدنام  شبنج  عوضوم ، نیا  نودب  .تساه  تضهن  اه و  بالقنا  تکرح  روتوم  مدرم ، يرادیب  یهاگآ و  هک  میتفگ 
رظن .دریگ 
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یم شالت  نوگانوگ  ياه  شور  هب  هشیمه  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهروشک  نارـس  يرابکتـسا و  ياه  تردق  رما ، نیا  تخانـش  تیمها  هب 
دـشر لیکـشت و  زا  يا  هشیر  روط  هب  بیترت ، نیدـب  ات  دـننامب  یقاب  یهاگآان  لهج و  رد  دوخ  نوماریپ  لئاسم  هب  تبـسن  مدرم  دـننک 

.دوش يریگولج  زرابم  ياه  تضهن 

، مینک هیبشت  یبالقنا  ياه  تکرح  روتوم  نیزنب  هب  ار  یهاگآ  يرادیب و  رگا  .دسر  یم  تعاجش  تماهش و  هب  تبون  یهاگآ ، زا  سپ 
ار مدرم  دندیشوک  یم  نانمشد  زین  دروم  نیا  رد  .تسا  هکرحم  روتوم  نیا  نیزنب  نتفرگ  شتآ  يارب  مزال  هقرج  تعاجش ، تماهش و 

دوجوم عضو  هیجوت  هب  تسا ،» نینچ  یهلا  ردـق  اضق و   » و دوش » یمن   » نوچ یلئاـسم  حرط  اـب  دـنراد و  هگن  ینوبز  سرت و  لاـح  رد 
یهاگآ و یمالسا ، بالقنا  تکرب  هب  .دنتخاس  یم  دوجوم  عضو  اب  شیب  مک و  دنتشادن ، يا  هزرابم  يوگلا  نوچ  زین  مدرم  .دنزادرپب 

.دندروآ تسد  هب  هزرابم  يارب  ار  مزال  تعاجـش  تشگ و  رادیدپ  فعـضتسم  مورحم و  ناملـسم ، مدرم  نیب  رد  يا  هدرتسگ  يرادیب 
: دیوگ یم  نیطسلف  يدازآ  يارب  قلخ  ههبج  تقو  لک  ریبد  لیئربجدمحا ،

نادهاجم يارب  یهاگ  هانپ  ناهج و  رد  یمالـسا  يرادیب  يارب  يروحم  نآ ، هنامیکح  یمالـسا و  يربهر  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
(1) .تسا هدش  یبالقنا 

: دیوگ یم  زین  نانبل  هّللا  بزح  لک  ریبد  هللارصن  نسح  دیس 
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ياه هنحص  رد  اه  تلم  يوق  روضح  رد  هلئسم  نیا  دیشخب و  تزع  نانآ  هب  درک و  رادیب  ار  ناهج  ناناملـسم  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 
(1) .تسا نایامن  یبوخ  هب  یبرغ ، هتسباو  ياه  میژر  هیلع  هزرابم  داهج و 

ياه لکـش  هب  یمالـسا  تایح  دـیدجت  تفرگ و  لکـش  يرـسارس  یمدرم و  شبنج  ناهج ، رـسارس  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اـب 
، نانبل رد  تمواقم  يوروش ، تسد  هب  هدـش  لاغـشا  ناتـسناغفا  رد  ناناملـسم  داهج  قارع ، رد  یمدرم  ياـه  تکرح  لـیبق  زا  فلتخم 

.تفای یلجت  نیطسلف  مدرم  یمالسا  مایق  شکارم و  سنوت ، رصم ، ریازجلا ، مدرم  مایق  نیرحب ، تیوک و  رد  یمالسا  ياه  تکرح 

بوچراچ رد  ار  اه  متـس  همه  دـندوب و  ربخ  یب  دوخ  تردـق  تمظع  زا  هک  یمدرم  دـش  بجوم  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
طقف هن  تکرح  نیا  .دنیآرد  تکرح  هب  بان  نیتسار و  مالسا  زا  هزات  یتشادرب  اب  دندرک ، یم  ریـسفت  یهلا  ياضق  ریدقت و  تمـسق و 

زین نآ  فده  .دوب  یناهج  ریگارف و  یمایپ  ناناملسم و  تدحو  مایپ  ماما ، مایپ  اریز  تفرگ ؛ یم  رب  رد  زین  ار  تنس  لها  هکلب  نایعیش ،
نیرتالاو .دوب  مدرم  ياه  هدوت  یهلا و  تردـق  رب  هیکت  اه و  تردـق  یمامت  یفن  ناـهج ، رـسارس  رد  هّللا  ـالا  هلا  ـال  مچرپ  نتـشارفارب 

رد تمواقم  یگداتسیا و  هب  رداق  هک  دوب  يدیدج  ناسنا  تیبرت  ناهج ، فعضتسم  ياه  تلم  يارب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  درواتـسد 
تما نایم  رد  هزرابم  راثیا و  هیحور  داجیا  اب  هلئسم  نیا  .دشاب  متس  ربارب 
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ياهروشک ینیمزریز  عبانم  هب  هک  تفر  یم  رامش  هب  هقطنم  رب  برغ  یلیمحت  تابث  دوجوم و  عضو  يارب  دیدهت  نیرت  گرزب  مالسا ،
یلو تشاد ، دوجو  یتسینویهص  نمشد  اب  يریگرد  هزرابم و  تئرج  يدودح  ات  دنچ  ره  یلاغشا  نیطـسلف  رد   (1) .دنتشاد رظن  هقطنم 
يرت هدرتسگ  داعبا  ناوت و  اب  ار  هزرابم  ینیطـسلف  ناناملـسم  دش  بجوم  دوزفا و  يرادیب  نیا  داعبا  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 

مارتحا لوبق و  دروم  نونکا  ناریا  یمالـسا  ياـهدامن  مینیب  یم  لـیلد  نیمه  هب  .دـندروآرد  شبنج  هب  زین  ناـنبل  نایعیـش  .دـنربب  شیپ 
، تسا دـهعتم  نآ  هب  هّللا  بزح  هک  یـسایس  يا  هیرظن  هدـش و  هتفرگ  یمالـسا  ناریا  زا  هّللا  بزح  ياهراعـش  .تسا  ناـنبل  هّللا  بزح 
لاـس 1981 رد  تاداـس  رونا  رورت  اـب  یمالـسا  داـهج  ياـهورین  زین  رـصم  رد  .تسا  هیقف  یلو  هلیـسو  هب  یمالـسا  تما  يربهر  لـصا 
ار ناناملـسم  یمدرم  ياه  تکرح  زین  مالـسا  ناهج  طاقن  رگید  هیکرت و  ریازجلا ، رد  هزورما  .دـندرک  مالعا  ار  دوخ  یـسایس  روضح 

.مینک یم  هدهاشم  يا  هدرتسگ  حطس  رد 

یتسینویهص میژر  اب  هزرابم  ندرک  یناهج  . 8

بلق هک  تساه  لاس  ناـماس  نآ  ناـنز  نادرم و  زا  رفن  رازه  اـه  هد  ندـش  حورجم  تداهـش و  نیطـسلف و  هدـید  متـس  تلم  یگراوآ 
یخرب نیگنن  شزاس  لیئارـسا و  زا  اکیرما  یگدرکرـس  هب  برغ  رابکتـسا  تیامح  .تسا  هدروآ  درد  هب  ار  ناـهج  رـسارس  ناناملـسم 

نارس هقطنم و  برع  ياهروشک 
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میژر ناریا ، یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ات  .تسا  هدوزفا  لضعم  نیا  یگدیچیپ  قمع و  رب  میژر ، نیا  اب  ینیطسلف  هدش  هلاحتـسا 
ياهرهش رد  لیئارسا  یـسوساج  ياه  هاگیاپ  دوجو  .تشاد  سدق  رگ  لاغـشا  میژر  اب  يا  هناتـسود  مرگ و  طباور  يولهپ  اضردمحم 

، یتسینویهص میژر  .تسانعم  نیمه  دیؤم  زین  ناریا  رد  لیئارسا  یـسوساج  ياه  نامزاس  هدرتسگ  تیلاعف  (1) و  ناریا یبرغ  یبونج و 
ناریا میژر   (2) .داد یم  شزومآ  ار  ناریا  كاواـس  نارومأـم  تسناد و  یم  هقطنم  رد  دوخ  دـحتم  تلود و  اـهنت  ار  يولهپ  تموکح 

.درک یم  افیا  یمهم  شقن  بصاغ ، لیئارسا  اب  هقطنم  برع  ياهروشک  نیب  شزاس  یتسود و  هطبار  داجیا  رد  یتح 

میژر هدـنیامن  یمالـسا ، يروـهمج  .دـش  رادروـخرب  يا  هژیو  هاـگیاج  شقن و  زا  نیطـسلف  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
رودـص عطق  اب  نینچمه  .درک  ریاد  روشک  رد  لیئارـسا  ترافـس  ياج  هب  ار  نیطـسلف  ترافـس  دـنار و  نوریب  ناریا  زا  ار  یتسینویهص 
همحر ینیمخ  ماما  ترضح  .درک  مالعا  نیطسلف  یصقالادجسم و  نتخاس  دازآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  دهعت  یتسینویهـص ، میژر  هب  تفن 

: دومرف شیوخ  لاس 1366  جح  مایپ  رد  هللا 

نیکرچ و هدـغ  يریگارف  رطخ  اددـجم  ما ، هداد  رادـشه  بالقنا  زا  دـعب  لبق و  هتـشذگ  ياـه  لاـس  رد  اـهراب و  هک  هنوگ  ناـمه  نم 
ار ناریا  نیلوئسم  تلود و  تلم و  دوخ و  غیرد  یب  تیامح  منک و  یم  دزشوگ  یمالسا  ياهروشک  دبلاک  رد  ار  مسینویهص  یناطرس 

تازرابم یمامت  زا 

70 ص :

ص 367. ج 1 ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  - 1
ص 551. نامه ، - 2
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(1) .میامن یم  مالعا  سدق  يدازآ  هار  رد  ناملسم  رویغ و  ناناوج  اه و  تلم  یمالسا 

: دیامرف یم  رگید  یمالک  رد  ناشیا 

.ما هدومن  دزشوگ  ار  لیئارسا  رطخ  لاس  تسیب  هب  کیدزن  لوط  رد  نم  .تسا  هدوب  اکیرما  هاگیاپ  هشیمه  داسف  هموثرج  نیا  لیئارسا ،
(2) .مینادرگ نآ  نیزگ  ياج  ار  نیطسلف  نامرهق  تلم  مینک و  دوبان  ار  لیئارسا  میزیخاپ و  هب  همه  دیاب 

: تسا هدومرف  هنیمز  نیمه  رد  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  حلاص  فلخ  بالقنا ، مظعم  ربهر 

کچوک تبحم و  یتسود و  لیئارـسا ، ثیبخ  ینوناقریغ و  بصاغ ، تلود  اب  تعاس  کی  زور و  کـی  یتح  هک  مینک  یم  مـالعا  اـم 
(3) .تشاد میهاوخن  هتشادن و  ار  هطبار  عون  نیرت  فیعض  نیرت و 

نوزفا زور  تیوقت  نیطسلف ، مدرم  ياه  جنر  تدش  یگدرتسگ و  تیمها ، هب  رظن  نیطسلف ، مدرم  زا  تیامح  رد  یبالقنا  عورش  نیا  اب 
هب ناهج  ناناملـسم  يارب  لیئارـسا  بصاغ  میژر  دوجو  رطخ  نآ و  زا  برغ  اکیرما و  هبناج  همه  تیاـمح  سدـق و  رگ  لاغـشا  میژر 

ربهر .دندیشخب  یناهج  یمومع و  هبنج  نیطسلف  مدرم  تازرابم  زا  تیامح  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ناربهر  هقطنم ، ناناملـسم  هژیو 
هلئسم تروص  هب  عوضوم  هک  درک  یم  هراشا  نیطسلف  عوضوم  تیمها  هب  ردق  نآ  یمالسا  بالقنا 

71 ص :

ص 115. ج 20 ، رون ، هفیحص  - 1

ص 148. ج 12 ، رون ، هفیحص  - 2
.22/11/1368 هعمج ، زامن  هبطخ  - 3
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یمالسا کلامم  تلاخد  تمه و  هللا ، همحر  ماما  ترـضح  .دش  حرطم  ایند  یمالـسا  ياهروشک  ناناملـسم و  همه  نیب  یمالـسا  مهم 
: دومرف تسناد و  يرورض  مزال و  ار  سدق  رگ  لاغشا  عورشمان و  میژر  ندرک  نک  هشیر  يارب 

ره شداسف  ياه  هشیر  تسا و  هدـش  نیزگ  ياج  گرزب  لود  ینابیتشپ  اب  یمالـسا  کـلامم  بلق  رد  هک  لیئارـسا )  ) داـسف هداـم  نیا 
(1) .دوش نک  هشیر  مالسا  گرزب  للم  یمالسا و  کلامم  تمه  اب  دیاب  دنک ، یم  دیدهت  ار  یمالسا  کلامم  زور 

یناهج زور   » مالعا تبسانم  هب  یمایپ  رد  ناشیا  .دوب  دنمـشزرا  رایـسب  لحار  ماما  يوس  زا  سدق » یناهج  زور   » مالعا اتـسار ، نیا  رد 
: دومرف سدق »

هب دوخ  هنایـشحو  تـالمح  هب  اـهزور  نیا  نونکا  هک  مدوـمن  نیملـسم  دزـشوگ  ار  بصاـغ  لیئارـسا  رطخ  زارد ، ناـیلاس  یط  رد  نم 
هناخ و یپاـیپ  ینیطـسلف  نازراـبم  يدوباـن  دـصق  هب  ناـنبل  بونج  رد  هژیو  هب  تسا و  هدیـشخب  تدـش  ینیطـسلف  نارهاوخ  ناردارب و 

تـسد ندرک  هاتوک  يارب  هک  مهاوخ  یم  یمالـسا  ياه  تلود  ناهج و  ناناملـسم  مومع  زا  نم  .دـنک  یم  نارابمب  ار  ناشیا  هناـشاک 
ار ناضمر  كرابم  هام  هعمج  نیرخآ  هک  منک  یم  توعد  ار  ناهج  ناناملـسم  عیمج  دـندنویپب و  مه  هب  نآ ، نانابیتشپ  بصاغ و  نیا 
مه یمسارم ، یط  باختنا و  سدق » زور   » ناونع هب  دشاب ، زین  نیطسلف  مدرم  تشونرس  هدننک  نییعت  دناوت  یم  تسا و  ردق  مایا  زا  هک 
رب ار  ناناملسم  يزوریپ  لاعتم  دنوادخ  زا  .دنیامن  مالعا  ناملسم  مدرم  ینوناق  قوقح  زا  تیامح  رد  ار  ناناملسم  یللملا  نیب  یگتسب 
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(1) .مراتساوخ رفک  لها 

سدق و رگ  لاغـشا  میژر  هیلع  زیمآ  ضارتعا  ییامیپ  هار  هب  تسد  سدق  زور  رد  ناهج  رـسارس  ناناملـسم  هک  دـش  ببـس  مادـقا  نیا 
هب هراشا  اب  ییاکیرما  تسینویهص  سدقملا و  تیب  هاگشناد  رد  دشرا  داتسا  لیئافار ، .دننزب  نیطسلف  مولظم  مدرم  تازرابم  زا  تیامح 

: دراد یم  راهظا  نینچ  یبرع ، ياهروشک  نایم  رد  نآ  شرتسگ  نیطسلف و  هلئسم  ندرک  یناهج  رد  ناریا  تامادقا 

(2) .تسا هدیشخب  قمعت  لیئارسا  بارعا و  يریگرد  هب  هدرک و  رت  هدیچیپ  نانبل  رد  ار  لئاسم  مالسا ، تایح  دیدجت 

: تسا مادقا  نیا  يراذگرثا  هدنهد  ناشن  زین  زرپ  نومیش  هاگدید 

هب متـسیب  نرق  خـلت  رایـسب  هبرجت  کی  ینیمخ  هّللا  تیآ  تضهن  .تسا  لیئارـسا  لابق  رد  هنامـصخ  یطارفا و  رایـسب  یمالـسا  بالقنا 
(3) .دور یم  رامش 

ناناملسم نایم  رد  يونعم  ياه  شزرا  يایحا  . 9

یهابت هب  ار  تکرح  مایق و  نآ ، زا  تلفغ  تسا و  تیمهارپ  اه  تلم  تکرح  هزرابم و  رد  يداقتعا  یشزرا و  يونعم ، لئاسم  هب  هجوت 
یگدـنزاس رد  ار  يونعم  لئاسم  تیمها  شقن و  یبوخ  هب  سدـقم  عافد  بالقنا و  يزوریپ  رد  یمالـسا  بـالقنا  هبرجت  .دـناشک  یم 

.دهد یم  ناشن  یناسنا  يورین 

73 ص :

ص 134. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  نیطسلف  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  - 1
ص 114. نارگید ، زادنا  مشچ  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  یگنهرف  تنواعم  - 2

ص 113. نامه ، - 3
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.دراد فادـها  هب  یبای  تسد  رد  يدایز  ریثأت  اه  شزرا  هب  نداد  هجوت  نازرابم و  ناملـسم و  مدرم  يداقتعا  يونعم و  هیحور  تیوقت 
زا تلاجخ  .دوب  هزرابم  رد  نآ  ندرک  يروحم  ییارگ و  مالـسا  ناهج ، زراـبم  یبـالقنا و  مدرم  رب  یمالـسا  بـالقنا  ریثأـت  نیرت  مهم 
هب لکوت  هجوت و  .داد  یناملـسم  مالـسا و  هب  تاـهابم  رخف و  هب  ار  دوخ  ياـج  نازراـبم ، ناـیم  رد  مالـسا  نتـشاد  ناـهنپ  یناملـسم و 

راثیا و حالـس  هب  ار  اه  تضهن  مامت  رگید ، يوس  زا  .دـش  ایحا  شیاین  اـعد و  گـنهرف  هب  هجوت  یبیغ و  ياهدادـما  لاـعتم ، دـنوادخ 
.تخاس زهجم  یبلط ، تداهش 

رد رت  لماک  باجح  فافع و  هب  هجوت  نینچمه  .دنرامش  یم  يدبا  تداعـس  ار  تداهـش  یمالـسا ، ياه  تکرح  زا  يرایـسب  هزورما 
رد رداچ  ندوب  هقباس  یب  دوجو  اب  اهنآ  زا  يرایـسب  یتح  .دـش  رتشیب  یمالـسا  ياه  تکرح  اه و  تضهن  زرابم  نارتخد  نانز و  ناـیم 

گنهرف دجاسم ، هب  هجوت  اه ، شزرا  نیا  رانک  رد  .دننک  یم  هدافتسا  رداچ  زا  رت ، لماک  باجح  زا  يرادروخرب  يارب  ناش ، گنهرف 
گنهرف هعـسوت  .تفای  شرتسگ  هنحـص  رد  یبالقنا  زرابم و  مدرم  روضح  دـش و  رت  يدـج  هعمج  زامن  ینید و  ضیارف  ماجنا  زامن و 

رد درک و  داجیا  نازرابم  نایم  رد  ار  یـصاخ  يروشحلـس  یبالقنا و  روش  زین  ترـضح  نآ  يارب  يرادازع  ینیـسح و  مایق  اروشاـع و 
رایـسب اـکیرما  رب  گرم  یمالـسا و  يروهمج  يدازآ ، لالقتـسا و  هّللا ،»  ـالا  هلا  ـال  «، » ربکا هّللا   » ياهراعـش اـه ، تضهن  زا  يرایـسب 

.دوش یم  هدافتسا 
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يداصتقا ياهدرواتسد 

هراشا

تـسد هب  اهنآ  تراغ  زا  يریگولج  ینیمزریز و  ریاخذ  ظفح  درمـشرب : نینچ  ناوت  یم  ار  یمالـسا  بالقنا  يداـصتقا  ياهدرواتـسد 
اهاتـسور و هب  هجوت  لاـملا ، تیب  زا  یهاـشنهاش  نادـناخ  هدافتـسا  ءوس  ریذـبت و  فارـسا ، زا  يریگولج  نارگرامثتـسا ، ناـگناگیب و 

هعـسوت ياهانبریز  تیوقت  یناسرزاگ ، دـننام  يرهـش  تسیز  تاناکما  تیوقت  يزاسون ، فلتخم  تاناکما  زا  اـهنآ  ندرک  رادروخرب 
رد یـشزومآ  زکارم  شرتسگ  تیوقت و  اهردـنب ، اه و  هار  تاطابترا و  هعـسوت  يزاسدـس ، يژرنا ، رهام ، یناسنا  يورین  تیبرت  دـننام 

.یماظن عیانص  يداصتقا و  ییاکتادوخ  يارب  شالت  حوطس و  یمامت 

ياه ماظن  رگید  نوچمه  هن  تسوا ، لـماکت  دـشر و  ناـیرج  رد  ناـسنا  ياـهزاین  عفر  لـصا ، یمالـسا ، داـصتقا  ياـهداینب  مکحت  رد 
يداصتقا نینچ  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  فدـه  دوخ  داصتقا ، يدام ، بتاکم  رد  اریز  ییوجدوس ؛ تورث و  رثاـکت  زکرمت و  يداـصتقا ،

رتهب ییآراک  زج  يراظتنا  هلیـسو ، زا  تسا و  هلیـسو  داصتقا ، مالـسا ، رد  .دوش  یم  یهابت  داسف و  بیرخت و  لماع  دـشر ، لحارم  رد 
ییافوکـش يارب  بساـنم  هنیمز  ندرک  مهارف  یمالـسا ، داـصتقا  هماـنرب  هاگدـید ، نیا  اـب  .تشاد  ناوـت  یمن  فدـه  هـب  ندیـسر  يارب 

يرورض ياهزاین  عفر  دارفا و  همه  يارب  ینیرفآراک  بسانتم و  يواسم  تاناکما  ندروآ  مهارف  .تسا  یناسنا  توافتم  ياه  تیقالخ 
رد .تسا  یمالسا  تموکح  هدهع  رب  نانآ  یلماکت  تکرح  رارمتسا  تهج 
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: میناوخ یم  نینچ  یمالسا  داصتقا  فادها  هرابرد  یساسا  نوناق  موس  لصا  ياهدنب 9 و 12 

، .... يونعم يدام و  ياه  هنیمز  مامت  رد  همه  يارب  هنالداع  تاناکما  داجیا  اوران و  تاضیعبت  عفر  _ 9

تیمورحم عون  ره  نتخاس  فرطرب  رقف و  عفر  هافر و  داجیا  تهج  یمالسا  طباوض  قبط  رب  هنالداع  حیحـص و  داصتقا  يزیر  یپ  _ 12
.همیب میمعت  تشادهب و  راک و  نکسم و  هیذغت و  ياه  هنیمز  رد 

: دیوگ یم  نخس  رگید  يا  هیواز  زا  مالسا  يداصتقا  فادها  زا  زین  یساسا  نوناق  لصا 43 

ظفح اب  دـشر ، نایرج  رد  ناـسنا  ياـهزاین  ندروآرب  تیمورحم و  رقف و  ندرک  نک  هشیر  هعماـج و  يداـصتقا  لالقتـسا  نیمأـت  يارب 
: دوش یم  راوتسا  ریز  طباوض  ساسا  رب  ناریا  یمالسا  يروهمج  داصتقا  وا ، یگدازآ 

هداوناخ لیکشت  يارب  مزال  تاناکما  شرورپ و  شزومآ و  نامرد ، تشادهب ، كاشوپ ، كاروخ ، نکسم ، یساسا : ياهزاین  نیمأت  . 1
.همه يارب 

هک یناسک  همه  رایتخا  رد  راک  لیاسو  نداد  رارق  لماک و  لاغتـشا  هب  ندیـسر  روظنم  هب  همه  يارب  راک  تاناکما  طیارـش و  نیمأت  . 2
لوادـت زکرمت و  هب  هک  رگید  عورـشم  هار  ره  ای  هرهب  نودـب  ماو  هار  زا  ینواعت  لکـش  رد  دـنرادن ، راک  لیاسو  یلو  دـنراک ، هب  رداـق 

مادـقا نیا  .دروآرد  قلطم  گرزب  يامرفراک  کی  تروص  هب  ار  تلود  هن  دوشن و  یهتنم  صاخ  ياـه  هورگ  دارفا و  تسد  رد  تورث 
.دریگ تروص  دشر  هار  زا  کی  ره  رد  روشک  داصتقا  یمومع  يزیر  همانرب  رب  مکاح  ياه  ترورض  تیاعر  اب  دیاب 

76 ص :

ناریا یمالسا  بالقنا  درواتسد  ودو  دون  زا  یصیخلت  بالقنا : www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


، یلغـش شـالت  رب  هوـالع  درف  ره  هک  دـشاب  ناـنچ  راـک  تاـعاس  اوتحم و  لکـش و  هک  یتروص  هب  روشک  يداـصتقا  هماـنرب  میظنت  . 3
راکتبا تراهم و  شیازفا  روشک و  يربهر  رد  لاـعف  تکرـش  یعاـمتجا و  یـسایس و  يونعم  يزاـسدوخ  يارب  یفاـک  ناوت  تصرف و 

.دشاب هتشاد 

.يرگید راک  زا  یشک  هرهب  زا  يریگولج  نیعم و  يراک  هب  دارفا  رابجا  مدع  لغش و  باختنا  يدازآ  تیاعر  . 4

.مارح لطاب و  تالماعم  رگید  ابر و  راکتحا و  راصحنا و  وریغ  هب  رارضا  عنم  . 5

.تامدخ عیزوت و  دیلوت ، يراذگ ، هیامرس  فرصم ، زا  معا  داصتقا ، هب  طوبرم  نوئش  همه  رد  ریذبت  فارسا و  عنم   . 6

.روشک داصتقا  تفرشیپ  هعسوت و  يارب  جایتحا  تبسن  هب  رهام  دارفا  تیبرت  نونف و  مولع و  زا  هدافتسا  . 7

.روشک داصتقا  رب  هناگیب  يداصتقا  هطلس  زا  يریگولج   . 8

ییافکدوخ هلحرم  هب  ار  روشک  دـنک و  نیمأـت  ار  یمومع  ياـهزاین  هک  یتعنـص  یماد و  يزرواـشک ، تادـیلوت  شیازفا  رب  دـیکأت  . 9
.دناهرب یگتسباو  زا  دناسرب و 

تادراو داصتقا ، رد  مهم  لئاسم  زا  یکی  .تسا  یـسایس  یگنهرف و  یگتـسباو  يارب  یبسانم  مرها  روشک ، کـی  يداـصتقا  یگتـسباو 
.دـش یم  يریگ  تهج  اکیرما  هژیو  هب  یبرغ  ياهروشک  يوس  هب  يرتشیب  تدـش  اـب  زور  ره  تـالدابم  نیا  هتـشذگ ، میژر  رد  .تسا 
موس ناهج  هب  ار  یجراخ  تراجت  زا  يا  هدمع  مهـس  دهد و  رییغت  ار  يریگ  تهج  نیا  دیـشوک  یمالـسا  يروهمج  بالقنا ، زا  سپ 

روط هب  هنودرگ  نیا  زا  ار  رگید  ياهروشک  زا  یضعب  لیئارسا و  میقتسم و  روط  هب  مک  تسد  ار  اکیرما  دنک و  طوبرم 
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نآ هب  يدایز  دارفا  هدرک و  دـشر  یبساـنمان  تروص  هب  تامدـخ  شخب  یمومع ، روصت  هب  اـنب  هکنیا  رگید  هتکن  .دـنک  فذـح  یلک 
هیلقن لیاسو  لماش  هک  تسا  لقن  لمح و  نآ ، مهم  ياه  تمسق  زا  یکی  .دراد  يددعتم  ياه  تمسق  تامدخ ، هتبلا  .دنا  هدش  بذج 

هب يردنب  هژورپ  دنچ  هتـشاد و  یهجوت  لباق  ياه  تفرـشیپ  تفن ، هنیمز  رد  هژیو  هب  ییایرد  لقن  لمح و  رد  ناریا  .دوش  یم  اه  هار  و 
رفاسم لمح  هنیمز  رد  هژیو  هب  ییاوه  لقنو  لمح  .تسا  هداد  هعـسوت  هدرک و  لـیمکت  سابعردـنب  رد  ار  ییاـجر  دیهـش  هلکـسا  هژیو 

اهنآ نیرت  مهم  هک   ) نهآ هار  طخ  دـنچ  .تسادـخ  هناخ  ریاز  رازه  اه  هد  لاـقتنا  نآ ، هبنج  نیرت  مهم  هک  هدرک  ادـیپ  يداـیز  هعـسوت 
زا .تسا  هدرک  ادیپ  يدایز  شرتسگ  ییاتسور  ياه  هار  هدش و  هتخاس  يدایز  ور  نیـشام  ياه  هداج  و  تسا ) سابعردنب  قفاب -  طخ 

رامـش شیازفا  هب  ناوت  یم  دروم  نیا  رد  هک  تسا  تاـطابترا  تشادـهب و  شزومآ ، هعـسوت  داـجیا و  یتامدـخ ، ياـه  تمـسق  رگید 
.درک هراشا  نایوجشناد  نازومآ و  شناد 

تعنص یبایزرا  .دنا  هداد  رارق  هعـسوت  روحم  ار  نآ  گرزب  ياهروشک  رتشیب  هک  تسا  يداصتقا  ره  شخب  نیرتزیگنا  ثحب  تعنص ،
هب یلبق  میژر  زا  هک  دوب  يزیچ  نیرت  گرزب  هتسباو ، ژاتنوم  تعنـص  .دراد  يا  هنافاکـشوم  عیـسو و  تاقیقحت  ياج  بالقنا ، وترپ  رد 

.دوب هدیسر  ثرا  هب  بالقنا 

، یحارط نوچ  یلحارم  اب  هک  یفرصم  ياهالاک  يا ، هطساو  عیانص  ردام ، نیگنس و  عیانـص  ریظن : دراد ، یفلتخم  ياه  شخب  تعنص ،
تاریمعت دیلوت ، يرادرب و  هرهب  يزادنا ، هار  بصن ، تالآ ، نیشام  شرافس  تخاس ،
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زا سپ  یمالـسا  يروهمج  درکلمع  یـسررب  اب  .دوش  یم  فیرعت  هعـسوت  يزاسزاب و  یناسنا ، يورین  نیمأت  شزومآ و  يراد ، هگن  و 
عیانص لیلد ، نیمه  هب  .دراد  يدنلب  فادها  تسا ، تلود  هدهعرب  رتشیب  هک  ردام  نیگنس و  عیانـص  هنیمز  رد  هک  میبای  یمرد  بالقنا 

هک اجنآ  ات  هدوب ، تلود  صاخ  هجوت  دروم  اه  هاگورین  يزاس و  نیـشام  ياه  هناخراک  هکرابم ، دالوف  همـشچرس ، سم  ریظن  ینـالک 
.تسا هدرکن  تلفغ  اهنآ  هعسوت  لیمکت و  يارب  شالت  زا  زین  يداصتقا  طیارش  نیرتدب  رد  یتح 

نانکراک زا  رفن  رازه  هدجه  دش و  یلم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یعقاو ، روط  هب  هک  تسا  روشک  عیانـص  نیرت  مهم  زا  تفن 
نمشد موجه  دروم  یلـصا  فادها  زا  ناریا  تفن  عیانـص  هک  یلیمحت  گنج  لاس  تشه  دوجو  اب  .دندش  رانکرب  راک  زا  نآ  یجراخ 

لیاسو و تخوس  مدرم و  هنازور  یگدـنز  یتخوس  ياهزاین  ندروآ  مهارف  دوخ ، هعـسوت  ظفح و  لحارم  ماـمت  رد  تعنـص  نیا  دوب ،
.دوب قفوم  تارداص  شورف  دمآرد و  بسک  یگنج و  رازبا 

شالت اتسار  نیا  رد  زیربت  بآرذآ  كارا و  يزاس  نیشام  هک  تساه  هناخراک  زاین  دروم  تالآ  نیشام  تخاس  تعنص ، رگید  شخب 
.تسین یفاک  اهنآ  تادیلوت  دنچره  دننک ، یم 

دادـعت .دـنا  هداد  ناـشن  دوـخ  زا  يریگ  مشچ  ياـه  یگتـسیاش  یناریا  ناسدـنهم  اـه و  نیـسنکت  زین  تـالآ  نیـشام  بصن  هـنیمز  رد 
هرهب يزادنا و  هار  هنیمز  رد  .تسا  هدمآ  نییاپ  رایـسب  بالقنا  زا  دعب  ناریا  رد  لغاش  یجراخ  ناسانـشراک  حالطـصا ، هب  نانکراک و 

ياه شرازگ  زین  يرادرب 
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عیانص دراد و  یناشخرد  همانراک  تفن ، تعنص  .دوش  یم  هدینش  يراد  هگن  تاریمعت و  تعنـص و  ياه  تمـسق  زا  يا  هدننکراودیما 
یّمک رظن  زا  اه  تفرـشیپ  هدوب و  هجوت  دروم  تدـش  هب  یناسنا  يورین  نیمأت  شزومآ و  تدـم ، نیا  رد  .تسا  یندز  لاثم  زین  یماظن 

بالقنا يداصتقا  ياهدرواتسد  هب  هاتوک  يرورم  زا  سپ  .دیشیدنا  زین  ییاوتحم  یفیک و  ياه  تفرـشیپ  هب  دیاب  هتبلا  .تسا  سوسحم 
.میزادرپ یم  اهنآ  زا  یخرب  نییبت  حیضوت و  هب 

نامورحم زا  تیامح  يارب  یمالسا  داصتقا  يزیر  یپ  . 1

ورملق رد  یمالسا  نیناوق  هب  ندیشخب  تیمکاح  یمالـسا و  داصتقا  ققحت  يارب  شالت  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  مهم  ياهدرواتـسد  زا 
يریگ تهج  اه و  تسایس  تشادن ، يدج  داقتعا  یعرـش  تاررقم  نیناوق و  مالـسا و  هب  نوچ  هتـشذگ  میژر  .تسا  يداصتقا  لئاسم 

هک اج  نآ  زا  .دوب  یمالسا  یعرش و  طباوض  زا  غراف  اه  هزوح  رگید  دننامه  زین  يداصتقا  هزوح  ورملق  رد  نآ  تاررقم  دعاوق و  اه و 
يداصتقا لئاسم  هلمج  زا  یعامتجا  یگدـنز  ياه  هزوح  یمامت  رد  هک  لماک  عماـج و  تسا  ینید  مالـسا ، نید  یمالـسا ، شرگن  رد 

.داد رارق  یمالـسا  تاررقم  نیناوق و  ساسا  رب  ار  دوخ  يداصتقا  يریگ  تهج  زین  یمالـسا  تموکح  دراد ، صخـشم  نوناق  هدعاق و 
رب یتسینومک ، يراد و  هیامرـس  بتکم  ود  هژیو  هب  یمالـساریغ  يداصتقا  ياه  بتکم  در  اب  هشیمههللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح 

: دیامرف یم  شیوخ  ياه  مایپ  زا  یکی  رد  ناشیا  .درک  یم  دیکأت  مالسا  رب  ینتبم  داصتقا  هب  ندیشخب  تیمکاح 
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يداصتقا طحنم  هناملاظ و  گنهرف  ود  اب  يدـج  هلباقم  تسا ، تیناحور  اهقف و  املع و  هدـهع  هب  هک  یمهم  رایـسب  لـئاسم  زا  یکی  و 
(1) .تسا هعماج  رد  یکارتشا  يراد و  هیامرس  يداصتقا  ياه  تسایس  اب  هزرابم  برغ و  قرش و 

: تسا هدومرف  زین  شیوخ  یهلا  یسایس _  همان  تیصو  رد  ناشیا 

روط هب  ار  نآ  هکلب  تسا ، قفاوم  مولظم  متـس و  تحت  ياه  هدوت  هدـننک  مورحم  باسح و  یب  هناـملاظ و  يراد  هیامرـس  اـب  هن  مالـسا 
مـسیسکرام یتسینومک و  میژر  دننام  یمیژر  هن  دناد و  یم  یعامتجا  تلادع  فلاخم  دنک و  یم  موکحم  تنـس  باتک و  رد  يدـج 

تیکلام و تخانـش  اب  لدـتعم  میژر  کی  مالـسا  هکلب  دنـشاب ، یم  كارتشا  هب  لـئاق  فلاـخم و  يدرف  تیکلاـم  اـب  هک  تسا  مسینینل 
هار هب  ملاس  يداصتقا  ياه  خرچ  دوش ، لمع  نآ  هب  قح  هب  رگا  هک  فرـصم  تیکلام و  ندش  ادـیپ  رد  دودـحم  وحن  هب  نآ  هب  مارتحا 

.دبای یم  ققحت  تسا  ملاس  میژر  کی  همزال  هک  یعامتجا  تلادع  دتفا و  یم 

: دراد یم  ررقم  یساسا  نوناق  لصا 29 

ثداوح و یگدـنام ، هار  رد  یتسرپرـس ، یب  یگداتفاراک ، زا  يریپ ، يراک ، یب  یگتـسشنزاب ، رظن  زا  یعامتجا  نیمأت  زا  يرادروخرب 
فظوم تلود  .یناگمه  تسا  یقح  هریغ ، همیب و  تروص  هب  یکـشزپ  ياه  تبقارم  ینامرد و  یتشادهب و  تامدـخ  هب  زاین  حـناوس ،

دارفا کی  کـی  يارب  ار  قوف  یلاـم  ياـه  تیاـمح  تامدـخ و  مدرم ، تکراـشم  زا  لـصاح  ياهدـمآرد  لـحم  زا  نیناوق  قبط  تسا 
.دنک نیمأت  روشک 
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: دنک یم  نایب  نینچ  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  يداصتقا  يریگ  تهج  تسایس و  زین  یساسا  نوناق  لصا 43 

ظفح اب  دـشر ، نایرج  رد  ناـسنا  ياـهزاین  ندروآرب  تیمورحم و  رقف و  ندرک  نک  هشیر  هعماـج و  يداـصتقا  لالقتـسا  نیمأـت  يارب 
: دوش یم  راوتسا  ریز  طباوض  ساسا  رب  ناریا  یمالسا  يروهمج  داصتقا  وا ، یگدازآ 

هداوناخ لیکشت  يارب  مزال  تاناکما  شرورپ و  شزومآ و  نامرد ، تشادهب ، كاشوپ ، كاروخ ، نکسم ، یـساسا  ياهزاین  نیمأت  . 1
.همه يارب 

هک یناسک  همه  رایتخا  رد  راک  لیاسو  ندادرارق  لماک و  لاغتـشا  هب  ندیـسر  روظنم  هب  همه  يارب  راک  تاناکما  طیارـش و  نیمأـت  . 2
لوادت زکرمت و  هب  هن  هک  رگید  عورـشم  هار  ره  ای  هرهب  نودب  ماو  هار  زا  ینواعت ، لکـش  رد  دنرادن ، راک  لیاسو  یلو  دنراک ، هب  رداق 
مادـقا نیا  .دروآرد  قلطم  گرزب  يامرفراک  کی  تروص  هب  ار  تلود  هن  دوش و  یهتنم  صاـخ  ياـه  هورگ  دارفا و  تسد  رد  تورث 

.دریگ تروص  دشر  لحارم  زا  کی  ره  رد  روشک  داصتقا  یمومع  يزیر  همانرب  رب  مکاح  ياه  ترورض  تیاعر  اب  دیاب 

، یلغـش شـالت  رب  هوـالع  درف  ره  هک  دـشاب  ناـنچ  راـک  تاـعاس  اوتحم و  لکـش و  هک  یتروص  هب  روشک  يداـصتقا  هماـنرب  میظنت  . 3
راکتبا تراهم و  شیازفا  روشک و  يربهر  رد  لاعف  تکرـش  یعاـمتجا و  یـسایس و  يونعم ، يزاـسدوخ  يارب  یفاـک  ناوت  تصرف و 

.دشاب هتشاد 

.يرگید راک  زا  یشک  هرهب  زا  يریگولج  نیعم و  يراک  هب  دارفا  رابجا  مدع  لغش و  باختنا  يدازآ  تیاعر  . 4

تالماعم رگید  ابر و  راکتحا و  راصحنا و  وریغ  هب  رارضا  عنم  . 5
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.مارح لطاب و 

.تامدخ عیزوت و  دیلوت ، يراذگ ، هیامرس  فرصم ، زا  معا  داصتقا ، هب  طوبرم  نوئش  همه  رد  ریذبت  فارسا و  عنم   . 6

.روشک داصتقا  تفرشیپ  هعسوت و  يارب  جایتحا  تبسن  هب  رهام  دارفا  تیبرت  نونف و  مولع و  زا  هدافتسا  . 7

.روشک داصتقا  رب  هناگیب  يداصتقا  هطلس  زا  يریگولج   . 8

ییاـفکدوخ هلحرم  هب  ار  روشک  دـنک و  نیمأـت  ار  یموـمع  ياـهزاین  هک  یتعنـص  یماد ، يزرواـشک ، تادـیلوت  شیازفا  رب  دـیکأت  . 9
.دناهرب یگتسباو  زا  دناسرب و 

یم روشک  فلتخم  قطاـنم  رد  یلم  ياهدـمآرد  تاـناکما و  هنـالداعان  عیزوت  ضیعبت و  زا  يریگولج  يارب  یـساسا  نوناـق  لصا 48 
: دیوگ
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اه و ناتسا  نایم  يداصتقا  ياه  تیلاعف  عیزوت  اه و  ناتـسا  حطـس  رد  یلم  ياهدمآرد  زا  هدافتـسا  یعیبط و  عبانم  زا  يرادرب  هرهب  رد 
تاناکما هیامرس و  دوخ ، دشر  دادعتسا  اهزاین و  روخارف  هقطنم  ره  هک  يروط  هب  دشابن ، راک  رد  ضیعبت  دیاب  روشک ، فلتخم  قطانم 

.دشاب هتشاد  سر  تسد  رد  مزال 

يداصتقا یلام و  داسف  اب  هلباقم  . 2

میژر نیا  يداصتقا  داسف  روشک و  رب  يراد  هیامرس  تیمکاح  ار  يولهپ  میژر  اب  دوخ  تفلاخم  لیالد  زا  یکی  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
تـسپ هب  دنتـسناوت  یم  گرزب  ناراد  هیامرـس  ناذـفنتم و  طقف  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  يولهپ  میژر  یتموکح  راـتخاس  .درک  یم  ناونع 

.دوب ماظن  نارازگراک  تسد  هب  يداصتقا  داسف  شرتسگ  نآ ، هجیتن  هک  دـننک  تموکح  مدرم  رب  دـنبای و  تسد  روشک  يدـیلک  ياـه 
: دیوگ یم  تسودرف  نیسح  قباس ، دبشترا 

نامزاس سیئر  يدـیجم ، هک  وا  زا  سپ  دوب و  هداد  صاصتخا  حرف  هداوناـخ  هب  ار  اـه  هعطاـقم  ماـمت  هماـنرب ، ناـمزاس  سیئر  ایفـصا ،
(، تشاد ار  شردام  حرف و  یتسرپرـس  هک  حرف  ییاد   ) یبطق سدنهم  طقف  هک  مراد  قیقد  عالطا  .تفای  همادا  هیور  نیمه  دـش ، همانرب 

گرزب ياه  هصقانم  دودح 80 % هلاس ) رثکادح 35  ناوج  کی   ) ابید سدنهم  و  يولهپ ) اضردمحم  زور  بش و  تسود   ) ملعا دیجم 
(1) .دنداد یم  نارگید  هب  باسح  قح و  اب 25 % دنتفرگ و  یم  همانرب  نامزاس  زا  ار  روشک 

هب ار  ناریا  هب  اکیرما  يداصتقا  کمک  هب  طوبرم  هجدوب  هک  يدارفا  زا  يدادعت  تسرهف  اکیرما ، هرگنک  هتیمک  شرازگ  زا  یشخب  رد 
امغی
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نارهت رد  اکیرما  ریفـس  رـسمه  نوسردنه ، يول  مناخ  : » تسا هدش  هراشا  اه  مان  نیا  هب  دارفا ، نیا  نایم  رد  .تسا  هدش  دیق  دـنا ، هدرب 
نویلیم کی   ) ایس نامزاس  سیئر  سلاد ، نلآ  رالد ؛) نویلیم  مین   ) لشیم فا  رالد ؛) نویلیم  کی   ) يولهپ سمش  رالد ؛) نویلیم  کی  )

کی  ) ناریا رد  اکیرما  قبسا  ریفس  نلآ ، يو  جرج  رالد ؛) نویلیم  مین   ) نوچروف فیال و  میات ، ياه  هلجم  رشان  سالدا ، يرنه  رالد ؛)
نیـشیپ ریفـس  نیلپاچ ، نیالـس  رـالد ؛) نویلیم  مین   ) يولهپ اضردـیمح  رـالد ؛) نویلیم  ود   ) هاـش رتخد  يولهپ ، زانهـش  رـالد ؛) نویلیم 

همطاف رهوش  یمتاخ ، دـمحم  لارنژ  رالد ؛) نویلیم  کی   ) فرـشا قباس  رهوش  قیفـش ، دـمحا  رالد ؛) نویلیم  کـی   ) نارهت رد  اـکیرما 
؛) رالد نویلیم  ود   ) يولهپ اضرلادبع  رالد ؛) نویلیم  ود   ) يولهپ همطاف  رالد ؛) نویلیم  هدزناپ   ) يولهپ حرف  رالد ؛) نویلیم  کی   ) يولهپ

کی  ) يولهپ اـضر  دـمحم  رـالد ؛) نویلیم  ود   ) رلفکار رـالد ؛) نویلیم  ود   ) ینیما یلع  رتـکد  رـالد ؛) نویلیم  ود   ) يولهپ اـضر  مـالغ 
الع نیـسح  رالد ؛) نویلیم  کی   ) ملع هللادـسا  رالد ؛) نویلیم  هس   ) يولهپ فرـشا  رالد ؛) نویلیم  هس   ) يدـهاز ریـشدرا  رالد ؛) نویلیم 

(1) «. ...و رالد ) نویلیم  کی  )

نارازگراک نایرابرد و  يداـصتقا  داـسف  دروم  رد  سیراـپ  رد  شیوخ  رذآ 1357  ینارنخـس 4  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح 
: دومرف نینچ  يولهپ  میژر 

ار نیا  .دندناوخ  نم  يارب  هک  دوب  زیچ  کی  رد  ای  ار  نیا  مدناوخ  نم 
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، تسین مدای  نم  ار  نآ  تمیق ، هچ  هب  دنا  هدیرخ  ییالیو  کی   (1)، شنارهاوخ نیا  زا  مادک  کی  هاش ، رهاوخ  يارب  ییالیو  کی  هک 
یم ار  ناخاضر  هک  ام  یک ؟ لوپ  زا  ییالیو  نوچمه  کـی  هدـش ! اـج  نآ  يراـک  لـگ  جرخ  رـالد  نویلیم  شـش  هک  دوب  هتـشون  اـما 

(2) .دوب یتخل  مدآ  کی  اج ، نیا  دمآ  هک  یتقو  میتخانش ،

تخت رد  هاش  يا  هناـسفا  رنه  نشج  هراـبرد  دوخ  تارطاـخ  باـتک  رد  اـکیرما  رد  كاواـس  هبعـش  سیئر  نیرخآ  هداز ، عیفر  روصنم 
: دسیون یم  دش ، رازگرب  ناریا  رد  یهاشنهاش  هلاس  ماظن 2500  تبسانم  هب  هک  زاریش  دیشمج 

رد میزکام  ناروتـسر  هب  نشج  هیذـغا  خـبط  راک  نآ ، ساسا  رب  هک  مدروآ  تسد  هب  كاواس  ياهدـیرخ  شخب  زا  لماک  تسیل  کی 
هدهع هب  ارحـص ، رد  دـندوب  عوبطم  هیوهت  هب  زهجم  یگمه  هک  یتنطلـس  رداچ  اه و 3  نامهیم  رداـچ  نییزت 59  .دـش  لوحم  سیراپ 

رب زین  ار  يدنک  نیلکاژ  يارب  دیفـس  خاک  ددـجم  روکد  تیلوئـسم  تکرـش  نیا  .دـش  هدراذـگ  سیراپ  رد  نسناج  يوسنارف  تکرش 
یلاتـسیرک فورظ  ینیچ و  سیگومیل  اه  ناد  عمـش  يوسنارف ، رمرم  گنـس  زا  اـه  ماـمح  ، XV ییول عون  زا  اه  لـبم  .تشاد  هدـهع 

، هنادرم سیگ  هالک   1500 درم ،) نز و   ) ییابیز صـصختم   25 درم ، نز و  تمدـخ  شیپ  اه 165  نشج  نیا  يارب  .دـندوب  تاراکاب 
هرک و نت   5/3 میات ، هلجم  ربتکا  شرازگ 15  قبط  .دـش  هتفرگ  رظن  رد  يوسنارف  ياه  سابل  هژم و  تفج   400 سیگ ، هالک  مین   300

، رالد لداعم 000/840  بارش  يرطب   250 هماخ ، نت  مین  رینپ ،
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لگ جات  رازه  دنچ  زبس و  ياضف  هعطق  رازه  دنچ  لماش  هک  يزاس  هطوحم  اهرداچ ، یمامت  يارب  هچیلاق  شرف و  یگنر و  ياه  پمال 
هک ار  یـسیراپ  ناناگرزاب  مسارم ، نیا  يایـشا  سانجا و  نیمأت  .دوب  هدش  هدروآ  سیراپ  زا  ناریا  ییاوه  يورین  طسوت  همه  دش ، یم 

مالقا هیلک  اه  نویماک  نوتـس  امیپاوه و  هام  رد  رابود  ياهزاورپ  .درک  لوغـشم  ماـمت  لاـس  کـی  دنتـشاد ، هدـهع  رب  ار  زیچ  همه  هیهت 
لاس کی  هزادنا  هب  دوخ  يامیپاوه 707  اب  نم  تفگ  نم  هب  یناریا  نانابلخ  زا  یکی  .دندومن  لمح  ارحص  هب  سیراپ  زا  ار  رظن  دروم 

ترهـش زا  اـیند  رد  ناریا  شرف  دـنچره  .ما  هدرک  لـقن  لـمح و  اـه  ماـمح  يارب  رمرم  گنـس  بورـشم و  لاتـسیرک و  شرف و  زاورپ 
.دوب هدش  هداد  شرافس  هسنارف  هب  اهرداچ  زاین  دروم  ياه  شرف  یمامت  تسا ، رادروخرب  هلاسدنچ 

اریز دوب ؛ قوف  غلبم  زا  شیب  بتارم  هب  یعقاو  ياه  هنیزه  املـسم  اـما  دـش ، دروآرب  رـالد  نویلیم  نشج 300  نیا  ياـه  هنیزه  عومجم 
نینچمه .دنتـشادن  هاش  دزن  ار  نآ  ندومن  حرطم  تئرج  ارزو  زا  کی  چیه  دوب و  فلتخم  ياه  هناخ  ترازو  ندرگ  هب  جراخم  هدمع 

کی قبط  .دنهد  صاصتخا  نشج  نیا  يرازگرب  هب  ار  یغلابم  دـندوب  فظوم  یـصوصخ  ياه  تکرـش  یتلود و  ياه  نامزاس  یمامت 
(1) .دش هنیزه  نشج  نیا  رد  رالد  نویلیم  هاش 800  طسوت  یبیرقت ، دروآرب 

یهابت نیا  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  هک  دوب  يولهپ  میژر  نارود  يداصتقا  دسافم  دروم  نارازه  زا  یکچوک  هنومن  اهنیا 
اهنآ عطاق  تیرثکا  هک  دهد  یم  ناشن  یمالسا  ماظن  یلـصا  نارازگراک  ناربهر و  تیـصخش  یگدنز و  هب  یهاگن  .دش  هداد  نایاپ  اه 

يداع یلومعم و  راشقا  زا 
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تدش هب  لاملا  تیب  جارات  يداصتقا و  دسافم  زین  بالقنا  تکرب  هب  .دنا  هتشادن  قلعت  گرزب  ناراد  هیامرـس  فنـص  هب  هدوب و  هعماج 
.تفای شهاک 

یلخاد دیلوت  زا  تیامح  . 3

اکیرما یبرغ و  ياهروشک  .تسا  یجراخ  ياهالاک  تادراو  هیور  یب  شرتسگ  زا  يریگولج  بـالقنا ، ياهدرواتـسد  زا  رگید  یکی 
هب یلیمحت  تادراو  نیا  زا  اـهنت  هن  اـکیرما  یبرغ و  ياـهروشک  .دـندرک  یم  لـیمحت  يولهپ  میژر  هب  ار  دوخ  ياـهالاک  عاونا  شورف 

یعامتجا و یسایس ، ياه  تسایس  دوخ ، هب  يولهپ  میژر  نتشاد  هگن  هتـسباو  اب  هکلب  دندرک ، یم  دوخ  بیـصن  يراشرـس  دوس  ناریا 
(1) .دهد یم  ناشن  لاس  جنپ  رد  ار  اکیرما  زا  ناریا  تادراو  نازیم  ریز  لودج  .دندرک  یم  لیمحت  هاش  رب  زین  ار  شیوخ  یگنهرف 

1354 ياه 1350 _  لاس  رد  اکیرما  زا  تادراو  لودج 

لاس

13501351

1352

1353

1354

رالد درایلیم  هب  تادراو  نازیم 

22

32

33

89

158
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لاس رد  رالد  درایلیم  هب 158  لاس 1350  رد  رالد  درایلیم  زا 22  اکیرما  زا  الاک  تادراو  نازیم  لاـس ، رد 5  دهد  یم  ناشن  رامآ  نیا 
یم دوـخ  تارطاـخ  رد  يوـلهپ  میژر  نارود  رد  اـکیرما  ریفـس  نیرخآ  ناوـیلوس ، ماـیلیو  .دیـسر  ربارب ) تـفه  زا  شیب  ینعی   ) 1354

: دسیون

هب ناهج  ياهرازاب  رد  نآ  هکشب  نویلیم  هک 5  دوب  هکبش  دودح 000/800/5  رد  تفن  هنازور  طسوتم  دیلوت  ( 1356  ) لاس 1977 رد 
رد هک  يدمآرد  .تفر  یم  رامش  هب  ناهج  رد  تفن  گرزب  هدننکرداص  نیمود  يدوعس ، ناتسبرع  زا  سپ  ناریا  دیـسر و  یم  شورف 

لماـع نیرت  گرزب  يزرا و  دـمآرد  عبنم  نیرت  مهم  هک  دوب  رـالد  دراـیلیم  بیرق 240  دـش ، ناریا  بیـصن  قیرط  نیا  زا  لاس 1977 
زا یتمـسق  یلخاد ، فرـصم  شیازفا  يزرواشک و  تادیلوت  شهاک  تلع  هب  .دمآ  یم  رامـش  هب  یلم  دـیلوت  يداصتقا و  ياه  تیلاعف 
زا رت  نازرا  ياه  تمیق  هب  یلخاد  ياـهرازاب  رد  نآ  هضرع  يزرواـشک و  تـالوصحم  ییاذـغ و  داوم  تادراو  فرـص  تفن  دـمآرد 
زا مه  ار  دوخ  زاین  دروم  مدـنگ  هدـمع  تمـسق  دوب و  ییاکیرما  جـنرب  هدـننک  دراو  نیرت  گرزب  لاـثم ، روط  هب  .دـیدرگ  یم  دـیرخ 

(1) .درک یم  نیمأت  اکیرما 

دنب رد  تسایـس  نیا  تفرگ و  رارق  ماظن  دشرا  ناربهر  هجوت  دروم  یلخاد  دـیلوت  زا  تیامح  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
: دش نییبت  لکش  نیدب  یساسا  نوناق  لصا 43  مهن 

دناسرب ییافکدوخ  هلحرم  هب  ار  روشک  دنک و  نیمأت  ار  یمومع  ياهزاین  هک  یتعنـص  یماد و  يزرواشک ، تادیلوت  شیازفا  رب  دیکأت 
زا و 
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.دناهرب یگتسباو 

دننام یماظن و  روما  يزرواشک و  تعنص و  نونف و  مولع و  رد  ییافکدوخ  نیمأت  یساسا ، نوناق  موس  لصا  مهدزیس  دنب  رد  نینچمه 
دیلوت زا  تیاـمح  .دریگ  راـک  هب  اـهنآ  ققحت  يارب  ار  دوخ  تاـناکما  همه  دـیاب  هک  تسا  هدرمـشرب  تلود  فیاـظو  زا  یکی  ار  اـهنیا 

، تارباخم لیبق  زا  فلتخم  هنیمز  رد  ناوارف  ياه  یگدنزاس  اه و  تیقالخ  تاراکتبا ، دـشر  هب  بالقنا ، زا  سپ  ياه  لاس  رد  یلخاد 
.تسا هدیماجنا  عیانص  يزاسولیس و  يزرواشک ، یمیشورتپ ، يزاسدس ، یتفن ، عیانص 

یتارباخم هکبش  شرتسگ  . 4

یتارباخم و ياه  لاناک  هارمه ، نفلت  تباـث ، نفلت  ياـه  هنیمز  رد  روشک  یتارباـخم  هکبـش  رد  يریگ  مشچ  تـالوحت  دـهاش  هزورما 
هلمج زا  یتاعالطا  ياه  هار  گرزب  هب  نتـسویپ  یناـسر و  عـالطا  ياـه  هکبـش  يزادـنا  هار  .میتسه  یللملا  نیب  یتارباـخم  تاـطابترا 

بـالقنا يزوریپ  زا  دـعب  .تساـه  تفرـشیپ  نیا  هلمج  زا  ...و  تارباـخم  يروآ  نف  تاـناکما  نیرت  هتفرـشیپ  زا  يریگ  هرهب  تنرتـنیا ،
هرامش دادعت 351000  لوا ،) لاس  جـنپ  نامه  رد  ینعی   ) ات 1363 لاس 1357  زا  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  دوجو  اب  یمالـسا ،

نینچمه .دنتفای  يرهش  نیب  طابترا  ناکما  رهش  تسویپ و 101  روشک  یطابترا  هکبش  هب  زین  اتـسور  .دش 1363  ریاد  روشک  رد  نفلت 
دزی يدنق  دیهـش  یتارباخم  ياه  لباک  لاس 1364 ، رد  .دـش  یلمع  تارباخم  تاقیقحت  زکرم  رد  يرون  لـباک  شیاـمزآ  حرط  نیلوا 

نیلوا لاس 1368 ، رد  .دیسر  يرادرب  هرهب  هب  لاس 1368  رد  دش و  سیسأت 
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يا هراوهاـم  ریگ  جوـم  نـیلوا  زا  يرادرب  هرهب  لاـس 1370  رد  .دیـسر  يرادرب  هرهب  هب  نارهت  هاگـشناد  لاـتیجید  گـنیچییوس  زکرم 
یپ رد  هک  دـمآ  تسد  هب  تارباخم  يدربراک  یملع و  هدکـشناد  داجیا  يارب  یلوصا  تقفاوم  لاس 1371 ، رد  .دـش  زاغآ  تسرامینا 

جوـم نـیلوا  زا  يرادرب  هرهب  ناریا  تارباـخم  تکرـش  لاـس 1372 ، رد  .دوب  هدـش  ماـغدا  اـه  هاگـشناد  رگید  رد  یگنهرف ، بـالقنا 
داجیا هبوصنم و  هرامش  هب 000/945/1  نارهت  نفلت  هکبش  هعسوت  لاس 1373 ، رد  مهم  تالوحت  زا  .درک  زاغآ  ار  تَس  يو  ياهریگ 

، هارمه نفلت  هرامـش  نویلیم  کـی  یحارط  رهـش و  حطـس 35  رد  هارمه  نفلت  هکبـش  شرتـسگ  لاـس 1375 و  رد  هارمه  نفلت  هـکبش 
(1) .دوب نازیم 70 % هب  ( VSAT  ) تَس يو  هکبش  هعسوت  اه و  هداد  تاطابترا  هکبش  هب  روشک  رهش  لاصتا 90 

هب هدش و  لیدبت  یطخ  نویلیم  هکبش 2/7  هب  لاقتنا ، يروآ  نف  نیرتدیدج  زا  هدافتـسا  اب  گولانآ  یطخ  هکبش 850  لاس 1377 ، ات 
، یتارباخم هکبش  هعسوت  هنیمز  رد  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  تسا  يروشک  جنپ  رامش  رد  ناریا  کنیا  .تسا  هدیسر  یلوبق  لباق  هعـسوت 

تیمها هب  هجوت  اب  یمالسا  ماظن  دهد  یم  ناشن  هدش  دای  رامآ  .تسا  هتشاد  ار  هعسوت  مجح  نیرتشیب  دصرد ، رب 20  نوزفا  يدشر  اب 
.تسا هدرک  یتارباخم  هکبش  زیهجت  هعسوت و  هنیمز  رد  یناوارف  شالت  رشب ، یگدنز  فلتخم  داعبا  رد  یتارباخم  تاطابترا 
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یناسرزاگ رد  لوحت  . 5

رارق يرـسارس  هلول  طخ  ریـسم  رد  هک  دندوب  دنم  هرهب  زاگ  یـشک  هلول  زا  روشک  رهـش  جنپ  اهنت  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ات 
رد هژیو  هب  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  ياه  لاس  رد  نازیم  نیا  .دوب  تارداـص  زاـگ ، دـیلوت  زا  یلـصا  فدـه  نارود ، نیا  رد  .دنتـشاد 

هکبـش هب  روشک  رهـش  دودـح 280  اعمج  لاـس 1375  ناـیاپ  اـت  .تفاـی  شیازفا  يریگ  مـشچ  نازیم  هـب  اـت 1374  ياه 1367  لاـس 
، بیترت نیدب   (2) .دیسر رهش  هب 379  روشک  یناسرزاگ  هکبش  ششوپ  ریز  ياهرهـش  دادعت  لاس 1379  رد   (1) .دنتسویپ یناسرزاگ 

هدش ربارب   76 يولهپ ،) میژر  نارود  نایاپ  ینعی   ) لاس 1357 هب  تبسن  لاس 1379  رد  یناسرزاگ  هکبش  ششوپ  ریز  ياهرهش  دادعت 
ریز روـشک  ياهرهـش  يوـلهپ  میژر  نارود  لـک  ربارب   75 یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لاـس  رد 22  رگید ، تراـبع  هب  .تـسا 

هک دوب  رتمولیک  رازهود  يولهپ  میژر  هرود  نایاپ  ات  زین  روشک  رد  یعیبط  زاگ  يراذگ  هکبش  .دنتفرگ  رارق  یناسرزاگ  هکبش  ششوپ 
.تسا هدش  ربارب   30 تدم ، نیا  رد  یعیبط  زاگ  يراذگ  هکبش  نازیم  ینعی   (3)، تفای شیازفا  رتمولیک  رازه  هب 59  لاس 1379  رد 

هب 669/793/2 لاس 1377  رد  دروم ؛ هب 729/802  لاس 1367  رد  هک  دوب  دروم   879/51 لاس 1357 ، رد  یعیبط  زاگ  باعشنا  نازیم 
رد دروم و 
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دودح 62 ات 1379  لاس 1357  زا  زین  یعیبط  زاگ  باعـشنا  دادعت  بیترت ، نیدب   (1) .تفای شیازفا  دروم  هب 000/300/3  لاس 1379 
لاس 1386 رد  هک  يرامآ  املـسم  .تسا  هدـش  بصن  یعیبط  زاگ  باعـشنا  يولهپ ، میژر  نارود  لک  ربارب  هزادنا 61  هب  هدـش و  ربارب 

.دوب دنهاوخ  ام  ياهرامآ  زا  رتشیب  رایسب  تسا ، هئارا  لباق 

يزرواشک يایحا  . 6

ياه ییاناوت  هب  تقو ، نالوئـسم  نازیر و  هماـنرب  هک  دـهد  یم  ناـشن  ات 1357  ياه 1340  لاس  یگنهرف  یعامتجا و  ياـه  تساـیس 
رارق دوخ  فادها  هحولرس  ار  يرهش  گنهرف  رد  نآ  ماغدا  ییاتسور و  هعماج  ندرک  یشالتم  دنتشادن و  يداقتعا  يزرواشک  شخب 

ینارازگراک هب  زاین  ژاتنوم ، ياه  هناخراک  بسانت  یب  شرتسگ  یفرـصم و  هعماج  داـجیا  تفن ، دـمآرد  دـیدش  شیازفا  .دـندوب  هداد 
.دوب گنهامه  اکیرما  ياه  تسایس  اب  نیا  دوش و  مهارف  تسناوت  یم  اهاتسور  یناریو  اب  اهنت  هک  تشاد 

رگید یجاسن و  عیانـص  ییاذغ و  تاجایتحا  اهنت  هن  یتیعر ، بابرا  هویـش  تیمکاح  دوجو  اب  ههد 1340 ، زا  لبق  ات  ناریا  يزرواـشک 
اب دـعب ، هب  ههد  نیا  زا  .دـش  یم  رداص  جراخ  هب  يزرواشک  تادـیلوت  زا  یگرزب  شخب  هکلب  درک ، یم  نیمأت  ار  يزرواـشک  عیاـنص 

ياه 1340 و 1350، ههد  رد  .دـش  یناماسبان  راچد  ناریا  يزرواشک  عضو  نوزومان ، يداصتقا  هعـسوت  اجبان و  ياه  تسایـس  لامعا 
جراخ زا  ییاذغ  داوم  هب  روشک  ياهزاین  رتشیب 
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تادـیلوت مهـس  .دـیماجنا  يزرواشک  تالوصحم  دورو  يارب  جراخ  هب  روشک  رتشیب  هچره  یگتـسباو  هب  رما  نیا  هک  دـش  یم  نیمأـت 
(1) .تفای شهاک  هب 10 % لاس 1354  رد  دوب ، زا 40 % شیب  ههد 40  زا  لبق  هک  یلم  دیلوت  رد  يزرواشک 

اکیرما يرتسگداد  قباس  ریزو  كرالک ، يزمر  هک  نانچ  دوب ، ییاذغ  داوم  هب  اهروشک  ندرک  هتسباو  اکیرما ، تسایس  یلک ، روط  هب 
: دیوگ یم 

تلود ام  .میوش  ییاذغ  داوم  هنیمز  رد  مدرم  اه و  تلود  لالقتـسا  ییافکدوخ و  عنام  هک  تسا  هدوب  نیا  ام  یجراخ  تسایـس  هتـسه 
نابهگن و ناریا ، ( 1357_1332  ) لاس يارب 25   (2) .میدرک نآ  نیزگ  ياج  ار  هاشو  میتخادـنارب  ار  ناریا  مدرم  یباـختنا  تارکومد 

(3) .دوب هنایمرواخ  ینعی  ناهج  قطانم  نیرت  مهم  زا  یکی  رد  ام  عفانم  ظفاح 

یعامتجا يداصتقا -  تایح  هعومجم  رد  يزرواشک  شخب  هب  هژیو  هجوت  یهاشنهاش ، ماظن  ینوگژاو  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  اب 
لالقتـسا نیمأـت  شخب و  نیا  هب  روـشک  تیعمج  زا  یمین  یتـشیعم  یگتـسباو  هب  هجوـت  اـب  نآ  هعـسوت  يزاـسزاب و  تیوـلوا  روـشک ،

یساسا نوناق  رد   (4) .تفرگ رارق  یمالـسا  ياپون  ماظن  ياه  همانرب  سأر  رد  ییاذـغ ،) داوم   ) هنیمز نیرت  یتایح  رد  روشک  يداصتقا 
: تسا هدمآ  لصا 43  مهن  دنب  رد  مهم ، نیا  رب  دیکأت  روظنم  هب  زین  روشک 
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ص 125. ناریا ، داصتقا  ینامکرت ، ینید  یلع  يراختفا و  نیدلا  نکر  اضرلادبع  - 1
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دناسرب ییافکدوخ  هلحرم  هب  ار  روشک  دنک و  نیمأت  ار  یمومع  ياهزاین  هک  یتعنـص  یماد و  يزرواشک ، تادیلوت  شیازفا  رب  دیکأت 
.دناهرب یگتسباو  زا  و 

مهـس ناوارف ، تالکـشم  دوجواب  بالقنا  زا  سپ  ياه  لاس  رد  یلو  میرادن ، رارق  یبولطم  عضو  رد  يزرواشک  رظن  زا  زونه  هکنیا  اب 
رد دصرد  هب 5/19  لاس 1356  رد  دصرد  زا 4/8  مهس  نیا  .تسا  هتـشاد  يدوعـص  دنور  یلم  صلاخان  دیلوت  رد  يزرواشک  شخب 
زا يریگولج  کیژتارتسا و  تالوصحم  دـیلوت  شیازفا  يارب  زین  یمهم  ياه  ماگ  اتـسار ، نیا  رد   (1) .تسا هتفای  شیازفا  لاس 1367 

پمپ و يراذگاو  هاگتـسد ،)  7878  ) يزرواشک تالآ  نیـشام  يراذـگاو  زا  هنیمز ، نیا  رد  هک  دـش  هتـشادرب  ناییاتـسور  ترجاـهم 
یم هقلح ) 5726  ) قیمع همین  قیمع و  ياه  هاـچ  ثادـحا  و  هاگتـسد )  2302  ) هیلقن لیاسو  يراذگاو  هاگتـسد ،) 7098  ) تالآروتوم
 _ یعارز 1355 لاس  رد  يزرواشک  تادیلوت  نازیم  ربارب  هس  زا  شیب  يزرواشک  شخب  تادـیلوت  لاس 1377 ، رد   (2) .درب مان  ناوت 

(3) .تسا هدوب  یفنم  روشک ، يزرواشک  شخب  رد  يراذگ  هیامرس  دشر  هتشذگ ، لاس  تسیب  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دوب   1356
شالت لصاح  رما  نیا  .تفای  شیازفا  یبسن  روط  هب  یعارز  هدـمع  تالوصحم  تشک  ریز  حطـس  یمالـسا ، بـالقنا  زا  سپ  هرود  رد 

اهرذب و تیفیک  نتفرالاب  نانآ ، شزومآ  نازرواشک ،

95 ص :

ص 165. نامه ، - 1

ص 148. نامه ، - 2
ص 17. نامز ، رتسب  رد  يزرواشک  لوحت  روپ ، یمشاه  لماع  هقیدص  - 3
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هصرع رد  ار  نالوئسم  شالت  عومجم ، رد  هک  تسا  يزرواشک  ياه  نیـشام  شیازفا  يرایبآ و  متـسیس  دوبهب  هنیمز ، نیا  رد  شهوژپ 
.دراذگ یم  شیامن  هب  يزرواشک 

یناسر بآ  يزاسدس و  . 7

بـالقنا يزوریپ  زا  سپ  اـه ، بالیـس  راـهم  ورین و  دـیلوت  يزرواـشک ، یندـیماشآ ، زاـین  شخب  رد  بآ  تیمها  شقن و  هب  هجوت  اـب 
لبق .دمآ  دوجو  هب  هصرع ، نیا  رد  ییاکتادوخ  روشک و  يزاسدـس  ناوت  يروآ و  نف  هزوح  رد  یهجوت  لباق  لوحت  ناریا ، یمالـسا 

هتخاس یلخاد  ناصـصختم  تمه  هب  رگید  دس  یمالـسا 59  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یلو  دوب ، هدش  هتخاس  دـس  اهنت 13  بالقنا ، زا 
.تسا هدش  هتخاس  دـس  يولهپ  میژر  نارود  لک  ربارب  هزادنا 5/4  هب  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  لاس  تسیب  رد  رگید ، ترابع  هب  .دـش 

روـشک و ینزخم  دـس  نیرت  گرزب  هـخرک ، دـس  زا  ناوـت  یم  هـلمج  زا  هـک  دـش  هتخاـس  زین  يرگید  ياهدـس  لاـس 1377 ، زا  سپ 
.درک دای  هنایمرواخ  یکاخ  دنلب  دس  نیمود  روشک و  دـس  نیرتدـنلب  نامیلـسدجسم ، دـس  ناهج و  لیوط  دـس  نیمـشش  هنایمرواخ و 

، هدش هتخاس  ياهدس  رب  هوالع 

96 ص :
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.دراد رارق  راک  روتسد  رد  زین  يرگید  ياهدس  تخاس 

بالقنا زا  لبق  .تسا  هتفرگ  تروص  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یلوبق  لباق  لوحت  زین  یفارحنا  ياهدس  تخاس  دروم  رد 
زا سپ  لاس  تسیب  رد  رگید ، ترابع  هب  .دـش  هتخاـس  یفارحنا  دـس   55 لاس 1377 ، ات  هک  دوب ، هدـش  هتخاـس  یفارحنا  دـس  اهنت 26 

دهد یم  ناشن  ماقرا  رامآ و  نیا  همه  .تسا  هدش  هتخاس  یفارحنا  دس  يولهپ ، نارود  لک  ربارب  ود  زا  شیب  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ 
نآ زا  بولطم  هدافتـسا  نادرگرـس و  ياه  بآ  راهم  هب  طوبرم ، نالوئـسم  هدـش و  ماجنا  بآ  هنیهب  فرـصم  يارب  هدـنزرا  ياه  مدـق 

.دنراد لماک  هجوت 

یمیشورتپ تعنص  . 8

شیادیپ زاغآ  زا  .ددرگ  یم  زاب  تشدورم  ییایمیـش  دوک  دحاو  سیـسأت  لاس 1337 و  هب  ناریا  رد  یمیشورتپ  تعنـص  راک  هب  زاغآ 
دهعت ای  يراذـگ  هیامرـس  یمیـشورتپ  تعنـص  رد  رالد  دراـیلیم  دودـح 4/2  لاس ) ینعی 20   ) لاـس 1357 اـت  ناریا  رد  تعنـص  نیا 

هب ناهج  رد  یمیشورتپ  تعنص  هک  ینامز  رد  .دیـسر  لاس  رد  نت  نویلیم  زرم 1/4  هب  دیلوت  تیفرظ  تفرگ و  تروص  هدـش  تخادرپ 
دـشر هلفاق  زا  یمدرمریغ ، تموکح  تیمکاح  ینف و  شناد  نتـشادن  رایتخا  رد  تلع  هب  ناریا  دوب ، شرتسگ  دشر و  لاح  رد  تعرس 

هب هک  ات 1357  ياه 1352  لاس  هلصاف  رد  .داد  تسد  زا  هنیمز  نیا  رد  ار  يدنمـشزرا  ياه  تصرف  دنام و  بقع  یمیـشورتپ  تعنص 
درایلیم کی  دودح  اهنت  ناریا  رد  تعنص  نیا  رد  يراذگ  هیامرـس  تسا ، فورعم  ناهج  رد  یمیـشورتپ  تعنـص  دشر  ییالط  نارود 

رد .تفر  یم  رامش  هب  یمیشورتپ  تعنص  رد  فقوت  دوکر و  ياه  لاس  ات 1367 ، ياه 1358  لاس  زین ، بالقنا  زا  سپ   (1) .دوب رالد 
رد دیلوت  دنتشاد ، رارق  مجاهت  ضرعم  رد  یگنج و  قطانم  رد  یمیشورتپ  ياهدحاو  رتشیب  نوچ  هرود ، نیا 

97 ص :

صص 4 و 16. یمیشورتپ ، همانراک  زا : لقن  هب  صص 288_289 ؛ یمالسا ، بالقنا  درواتسد  ود  دون و  - 1
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هب 4/5 لاـس ، رد  نت  نویلیم  نازیم 3/1  شیازفا  اب  دـیلوت  ناوت  رالد ، درایلیم  فرـص 26/2  اب  نیا ، دوجو  اب  .دوب  دوخ  نازیم  لقادـح 
هرود نیا  رد  .تسا  ناریا  خیرات  لوط  رد  یمیشورتپ  تعنص  ییافوکش  جوا  نارود  ات 1375 ، لاس 1367  .دیسر  لاس  رد  نت  نویلیم 

رد .دـندش  يزاسزاب  لاـس ، رد  نت  نویلیم  تیفرظ 4/5  اب  دوجوم  ياه  عمتجم  رـالد ، دراـیلیم  دودح 2/7  يراذگ  هیامرـس  اب  هاتوک ،
لاـس رد  نازیم  نیا  .تفاـی  شیازفا  لاـس  رد  نت  نوـیلیم  زرم 5/10  اـت  لاـس 1375  رد  روشک  یمیـشورتپ  داوم  دـیلوت  تیفرظ  هجیتن ،
روشک یتفن  ریغ  تارداص  رد  ار  مهـس  نیرتشیب  یمیـشورتپ ، تـالوصحم  لاـس 1379 ، رد  .دیـسر  نت  نویلیم  زا 13  شیب  هـب   1379

دودح 28 ینعی  دیسر ، لاس 1379  رد  رالد  نویلیم  هب 800  ( 1367  ) گنج نایاپ  رد  رالد  نویلیم  زا 29 یمیشورتپ  تارداص  .دنتشاد 
لاـس 1379 رد  نت  هب 3900  لاـس 1368 ، رد  نت  رازه  زا 578  زین  یمیـشورتپ  عیانـص  یلم  تکرـش  یلخاد  شورف  رادقم  .دش  ربارب 

(1) .دش ربارب  دودح 7  دیسر و 

98 ص :

.نامه - 1

ناریا یمالسا  بالقنا  درواتسد  ودو  دون  زا  یصیخلت  بالقنا : www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 109 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13366/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
http://www.ghaemiyeh.com


قرب تعنص  . 9

(1) قرب تعنص  . 9

، هنومن يارب  .تسا  هدرک  يریگ  مشچ  دشر  قرب  تعنص  مهم  ياه  صخاش  ناریا ، یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لاس  تسیب  تشذگاب 
دصرد زا 463  شیب  اب  هدش  دـیلوت  يژرنا  تاواگم و  هب 437/24  زا 024/7  شیازفا  تاواگم  اب 413/17  اه  هاگورین  یمـسا  تیفرظ 

.تسا هدیسر  لاس 1377  رد  تعاس  تاوولیک  درایلیم  هب 9/97  دشر 

ياه يراوشد  هظحالم  اب  یّمک و  رظن  زا  هکنیا  رب  هوـالع  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  ياـه  ههد  لوط  رد  قرب  تعنـص  دـشر 
اهنت هن  زورما  .دـش  مهارف  داعبا  همه  رد  يزیر  همانرب  يارب  تصرف  یلیمحت ، گنج  نایاپ  اب  دوب ، هجوت  روخرد  الاب و  رایـسب  گـنج ،
رتارف یلم  ياهزرم  زا  هتفر  هتفر  هک  تسا  هدیسر  تفرشیپ  هعسوت و  زا  دح  نادب  روشک  قرب  تعنـص  هکلب  هدش ، فرطرب  اه  يراوشد 

زا هعـسوت ، دشر و  نیا  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  یلو  تسا ، قرب  تعنـص  یّمک  میظع  دـشر  هدـنهد  ناشن  دوجوم  رامآ  .دور  یم 
مرن داعبا  هب  قرب ، تعنص  يرازفا  تخس  هعـسوت  رب  هوالع  ورین  ترازو  .تسین  ادج  يروآ  نف  تیریدم و  ياه  هنیمز  رد  یفیک  دشر 

هجیتن رد  یمالسا ، بالقنا  زا  سپ  .تسا  هتشاد  یصاخ  تیانع  شهوژپ  تیریدم و  یناسنا و  ياهدادعتسا  اهورین و  شرورپ  يرازفا ،

99 ص :

دیلوت يارب  مویناروا  يزاس  ینغ  يروانف  هب  یمالـسا  ناریا  نتفای  تسد  قرب ، دـیلوت  هنیمز  رد  یـساسا  مهم و  ياهدروآ  تسد  زا  - 1
يروکشا و دیجملادبع  دیس  فیلأت  يا ، هتسه  يژرنا  ناریا و  هب : دینک  عوجر  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  .تسا  يا  هتسه  هقرب 

.امیس ادص و  یمالسا  ياه  شوژپ  زکرم  تاراشتنا  زا  یناهبزور  یلعدمحم 
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هب دریگ ، رارق  هجوت  روخرد  یهاگیاج  رد  یللملا  نیب  رظن  زا  تسا  هتـسناوت  روشک  قرب  تعنـص  یلخاد ، ناصـصختم  ياه  شـشوک 
ياهروشک نایم  رد  قرب  تعنـص  رظن  زا  ناریا  ( 1374  ) يدالیم لاس 1995  رد  دـحتم  للم  نامزاس  ياهرامآ  ساسا  رب  هک  يا  هنوگ 

(1) .تفای تسد  مکی  تسیب و  ماقم  هب  زین  یناهج  حطس  رد  تفرگ و  رارق  تسخن  ماقم  رد  ایسآ  برغ  هنایمرواخ و 

100 ص :

 . صص 289_291 یمالسا ، بالقنا  درواتسد  ود  دون و  - 1
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یگنهرف ياهدرواتسد 

هراشا

زا يولهپ  میژر  .تسین  رسیم  بالقنا  زا  لبق  ناریا  یگنهرف  تیعضو  زا  عالطا  نودب  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  جیاتن  راثآ و  تخانش 
اه و شزرا  يدوبان  هب  روشک ، ندرک  هزینردـم  مان  هب  رگید ، يوس  زا  ناتـساب و  ناریا  یگنهرف  ياه  شزرا  يایحا  هناهب  هب  وس ، کی 

فشک  » ناونع اب  هاشاضر  نامز  زا  ییادز  مالسا  تکرح  .تخادرپ  یم  برغ  گنهرف  جیورت  یلم و  لیصا  موسر  ینید و  ياه  تنس 
، تفرگ یم  رارق  مدرم  گنهرف  یگدنزاس  تمدخ  رد  دیاب  هک  یلیاسو  یمامت  دش و  زاغآ  نانز » يدازآ   » هدنبیرف راعش  اب  و  باجح »

یشزومآ ياه  طیحم  اه ، هاگشناد  تالجم ، اه و  همانزور  نویزیولت ، ویدار ، اهامنیـس ، رد  میژر  .دش  هتفرگ  راک  هب  نآ  يدوبان  يارب 
يرازگرب زا  يریگوـلج  .دز  یم  نـماد  یبرغ  لذـتبم  گـنهرف  جـیورت  هـب  رازاـب  هچوـک و  یحیرفت و  یــشزرو و  زکارم  یگنهرف ، و 

خیرات رییغت  نآ ، هب  هایـس » عاجترا   » ندز بسچرب  فلتخم و  ياه  هویـش  هب  تیناحور  اـب  هلباـقم  یناوخ ، هضور  يرادازع و  سلاـجم 
غیلبت هدـنزاس ، تایرـشن  اـه و  باـتک  پاـچ  زا  يریگوـلج  مالـسا ، لـباقم  رد  مسیلانویــسان  جـیورت  یهاـشنهاش ، خـیرات  هـب  يرجه 

ییارگ و لـمجت  ییارگ ، فرــصم  گـنهرف  شرتـسگ  تسایــس ، زا  نـید  ییادـج  هـیرظن  زورما و  عـماوج  رد  مالــسا  يدـمآراکان 
سانجا يور  هب  روشک  ياه  هزاورد  نتشاذگزاب  یبرغ و  ياه  لدم  جیورت  یتسرپدم ،

101 ص :
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یمدرم یلم و  یگنهرف  ياه  شزرا  یفن  نید و  يدوبانیارب  هک  دندوب  ییاه  همانرب  لیبق ، نیا  زا  یلئاسم  ناگناگیب و  لجنب  یفرصم و 
دـندوب و ردـخم  داوم  هب  دایتعا  يرابودـنب و  یب  راتفرگ  روشک  نیا  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  زا  يرایـسب  هجیتن ، رد  .تفرگ  یم  ماجنا 

.دنتسناد یم  دنمزاین  ناگناگیب  هب  ار  دوخ  زیچ ، همه  رد  دندرک و  یم  یگتخابدوخ  ساسحا  برغ  ربارب  رد  زین  مدرم  رتشیب 

روشک لخاد  رد  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  ياهدرواتسد 

مالسا يایحا  . 1

ات دـش  قفوم  بالقنا  .دوب  شخب  تاـیح  بتکم  ناونع  هب  اـیند  رد  نآ  ندرک  حرطم  مالـسا و  ياـیحا  بـالقنا ، یگنهرف  رثا  نیتسخن 
یم هک  تسا  ینادواج  ینید  دهد  ناشن  دنایامنب و  مدرم  هب  ار  نآ  بان  تقیقح  دریگرب و  مالـسا  زا  ار  اه  هیاریپ  اهراگنز و  يدودح 

.دزاس نومنهر  ترخآ  ایند و  تداعس  يوس  هب  ار  اهنآ  دروآرب و  ینامز  ره  رد  ار  عماوج  همه  ياهزاین  دناوت 

سفن هب  دامتعا  يروابدوخ و  هشیدنا  يایحا  . 2

، ادخ هب  لکوت  اب  هک  تخاس  لقتسم  تیـصخش و  اب  ینادرم  دندوب ، هتخاب  ناگناگیب  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  یناسک  زا  یمالـسا  بالقنا 
تیقفوم اه ، هنیمز  زا  يرایـسب  رد  دنتـسیاب و  دوخ  ياپ  يور  دنتـسناوت  شیوخ  ینورد  ياهورین  زا  يریگ  هرهب  اهدادعتـسا و  رب  هیکت 

.تسین هدیشوپ  هاگآ  دارفا  رب  هک  دنروآ  تسد  هب  يریگ  مشچ  ياه 
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دایتعا ردخم و  داوم  اب  هزرابم  . 3

لـسن نتـشادزاب  رد  درک و  ناما  یب  يدج و  هزرابم  نآ ، عیزوت  روشک و  لخاد  هب  ردخم  داوم  عون  ره  لمح  دیلوت و  هیهت ، اب  بالقنا 
داـیتعا و كرت  هب  اـهنآ  نتـشاداو  يرورپزاـب و  داـتعم و  دارفا  نداد  تاـجن  داـیتعا ، زوس  ناـمناخ  يـالب  يراـمیب و  هب  ـالتبا  زا  ناوج 

ریظن یب  ناهج  حطـس  رد  هک  دروآ  تسد  هب  يریگ  مشچ  ياه  تیقفوم  درک و  يا  هبناج  همه  ریگ و  یپ  شالت  هعماج ، هب  تشگزاـب 
.تسا

هداوناخ نوناک  هب  نداد  تیمها  . 4

راب مدرم  یمالـسا ، بالقنا  ياه  هزومآ  هانپ  رد  .درک  دزـشوگ  ناسنا  تداعـس  یلاعت و  رد  ار  هداوناخ  ریطخ  شقن  یمالـسا  بـالقنا 
لیکـشت تیمها  نایب  اـب  بـالقنا  .تسا  هعماـج  ياـقب  هیکزت و  رد  يا  هداـعلا  قوف  مهم و  شقن  ياراد  هداوناـخ  دـندش  هجوتم  رگید 

.درک يریگولج  رابودنب  یب  دساف و  یلسن  شیادیپ  زا  ناوت  یم  هار  نیا  زا  هک  دنامهف  مدرم  هب  نآ ، ياقب  هداوناخ و 

برغ یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  . 5

مامت هولج  ار  برغ  دنتشاد  شالت  دنتسناد ، یم  شیوخ  ياهوزرآ  هلبق  ار  اکیرما  اپورا و  هک  يولهپ  میژر  ناگتسباو  ناگدز و  برغ 
یچوپ برغ ، فعض  طاقن  نتخاس  راکشآ  اب  یمالسا  بالقنا  .دننک  دادملق  تسه ، هچنآ  زا  رت  هتسجرب  یگنهرف و  یناسنا و  لیاضف 

یگدنز ییارگ و  يدام  جیورت  اب  برغ  گنهرف  درک  تباث  داد و  ناشن  ار  تاغیلبت  همه  نیا 
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.دناشک یم  رامعتسا  يدوبان و  فعض و  هب  ار  فیعض  للم  یتسرپ و  تذل  داسف و  هب  ار  ناسنا  یفرصم ،

مدرم یهاگآ  حطس  ندرب  الاب  . 6

يارب هزیگنا  داجیا  اه ، هناخ  باتک  سیسأت  تایرـشن ، اه و  باتک  شرتسگ  شیازفا و  یتیبرت ، یـشزومآ و  زکارم  شرتسگ  اب  بالقنا 
نانآ قیوشت  هتسجرب و  ناگدنسیون  هب  زیاوج  يادها  باتک ، یلخاد  یللملا و  نیب  ياه  هاگـشیامن  يرازگرب  یناوخ ، باتک  هعلاطم و 
ياه هار  همه  شیامزآ  رد  هک  بالقنا  نانمشد  رضاح ، لاح  رد  .تشادرب  مدق  مدرم  یهاگآ  تیوقت  شرتسگ و  هار  رد  نآ ، دننام  و 

حالطصا هب  تلم و  نیا  گنهرف  اب  هلباقم  ار  نآ  ندرک  دوبان  بالقنا و  اب  دروخرب  هار  نیرتهب  دنا ، هدروخ  تسکـش  بالقنا  اب  هلباقم 
اهنآ .دنا  هدـش  قفوم  زین  يدودـح  ات  هدرک و  جیـسب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناوت  همه  لیلد ، نیمه  هب  .دـنناد  یم  یگنهرف  مجاهت  نامه 

، نید اب  نانمـشد  دروخرب  هنوگ  نیا  .دـنهاکب  نآ  تلزنم  جرا و  زا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  نید ، شزرا  شهاک  اب  دـنا  هدرک  شالت 
تـسا يرـشب  یتامولعم  ای  تسا  رحـس  دنتفگ  یم  یهاگ  زین  ربمایپ  رب  یحو  لوزن  نامز  رد  هک  نانچ  دراد ، يا  هنیرید  یخیرات  هقباس 

رد باتک  هلاقم و  نتـشون  اب  نانمـشد  بالقنا ، يزوریپ  اب  .دـنداد  یم  نونج  تبـسن  ناشیا  هب  اـی  تسا  هتخومآ  نارگید  زا  ربماـیپ  هک 
اب هک  دوب  یناطیـش  تایآ  باتک  راشتنا  یبیرخت ، ياه  تیلاعف  نیا  جوا  هطقن  .دنتخادرپ  غیلبت  هب  بالقنا  نید و  دض  رب  عیـسو ، حـطس 

ناهج حطس  رد  اوتف  نآ  یعامتجا  یـسایس و  باتزاب  مه  زونه  .دیماجنا  تسکـش  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  یخیرات  ياوتف 
.دراد همادا 
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نداد هولج  ریذپاطخ  تمصع و  ندرب  لاؤس  ریز  ینید و  فراعم  ندرک  یفرعم  يرشب  يارب  ششوک  اب  يا  هدع  زین  یلخاد  هصرع  رد 
اب نمـشد  .دـنهاک  یم  مدرم  رظن  رد  نید  ناـیاوشیپ  ینید و  فراـعم  ذوفن  نید و  تلزنم  شزرا و  زا  هاوخاـن ، هاوـخ  نید ، ناـیاوشیپ 

یقیسوم راون  ییوئدیو ، لذتبم  ياه  ملیف  جیورت  .تسا  گنهرف  نید و  هب  ندز  هبرـض  یپ  رد  مدرم  نایم  رد  داسف  جیورت  شرتسگ و 
، ناناوج نایم  دایتعا  شرتسگ  يارب  شـشوک  ردـخم و  داوم  عیزوت  نانز ، یباجحدـب  هب  ندز  نماد  كرحم ، ياه  سکع  نجهتـسم ،
اب مدرم  ندرک  درس  لد  يارب  نانمـشد  .دندنب  یم  راک  هب  بالقنا  هب  مدرم  ندرک  نیبدب  يارب  بالقنا  نانمـشد  هک  دنتـسه  ییاه  هار 

، مدرم يداصتقا  یگدنز  رد  لالتخا  داجیا  اب  ور ، نیازا  .تسین  قفوم  يا  هنیمز  چیه  رد  بالقنا  هک  دننک  یم  دومناو  دوخ  ناوت  همه 
هتـسیاش .دننک  یم  هزرابم  بالقنا  اب  دـهد ، یم  شیازفا  هعماج  رد  ار  ینارگ  هک  ییاهراک  راکتحا  هب  ندز  نماد  يداصتقا ، هرـصاحم 

ذوفن بالقنا و  يریذـپ  هبرـض  ياه  هار  یفاک ، تیارد  تردـق و  اب  اه ، هنیمز  همه  رد  نمـشد ، یگنهرف  مجاهت  اب  هلباـقم  يارب  تسا 
.درک دس  ار  نمشد 

هاگشناد هزوح و  نایم  تدحو  داجیا  . 7

هب یتح  درک و  یم  هاگشناد  هزوح و  نیب  فاکش  ییادج و  داجیا  يارب  يدایز  شالت  يزیتس ، نید  تسایس  ياتسار  رد  يولهپ  میژر 
هئطوت نیا  زا  دوخ ، یهلا  یسایس _  همان  تیصو  ردهللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  .دوب  مهم  زکرم  ود  نیا  نیب  ینمشد  داجیا  لابند 

: درک يرادرب  هدرپ  نینچ  يولهپاضردمحم 
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تاغیلبت هک  دوب  نویناحور  نایهاگشناد و  نیب  توادع  داجیا  تیناحور ، ندناشک  اوزنا  هب  رد  يولهپ  اضردمحم  ياه  شور  زا  یکی 
هتفرگ يریگ  مشچ  هجیتن  اه ، تردقربا  یناطیـش  هئطوت  زا  رـشق  ود  ره  يربخ  یب  هطـساو  هب  فسألا  عم  دش و  هنیمز  نیا  رد  یعیـسو 
برغ نیب  زا  اه  هاگـشناد  ياسؤر  دـیتاسا و  ناریبد و  ناملعم و  هک  دـش  شـشوک  اه  هاگـشناد  ات  اه  ناتـسبد  زا  فرط  کـی  زا  .دـش 
دنریگ رارق  تیلقا  رد  نمؤم  نادهعتم  دنوش و  هدرامگ  راک  هب  باختنا و  نایدا  ریاس  مالـسا و  زا  نافرحنم  ناگدز و  قرـش  ای  ناگدز 
نایدا زا  هک  دننک  تیبرت  يروط  یناوج  ات  یناوجون و  ات  یکدوک  زا  دنریگ ، یم  تسد  هب  ار  تموکح  هیتآ ، رد  هک  ار  رثؤم  رـشق  هک 

نامز نآ  رد  سیلگنا  لاّمع  ار  نانیا  دنشاب و  رّفنتم  ناغلبم  نویناحور و  اصوصخ  نایدا  هب  ناگتسباو  زا  صوصخ و  هب  مالسا  اقلطم و 
فرط زا  دندومن و  یم  یفرعم  نآ  زا  دعب  رد  یلاعت  ندمت و  فلاخم  عاجترا و  رادفرط  ناراوخ و  نیمز  ناراد و  هیامرس  راد  فرط  و 

تفلاخم يرابودنب و  یب  ینید و  یب  هب  ار  همه  هدیناسرت و  نایهاگـشناد  زا  ار  نانیدتم  ناغلبم و  نویناحور و  ءوس ، تاغیلبت  اب  رگید ،
تحت رد  روشک  نوئـش  مامت  هک  دننک  زاب  نانچ  نآ  نارگلواپچ  يارب  ار  هار  هکنآ  هجیتن  .دـندومن  یم  مهتم  نایدا  مالـسا و  رهاظم  اب 

(1) .دوش ریزارس  نانآ  بیج  رد  تلم  ریاخذ  مامت  نانآ و  تردق 

: تسا هدرک  هراشا  يولهپ  اضردمحم  هئطوت  نیا  هب  يرگید ، هیواز  زا  نایهاگشناد ، اب  رادید  رد  لحار  ماما  ترضح 

نمـشد هک  دنروایب  راب  یمرف  کی  هب  دنتـساوخ  یم  لوا  زا  ار  ام  ناناوج  ار و  هاگـشناد  دننکب  تسرد  روط  نیا  دنتـساوخ  یم  لوا  زا 
اب دنوشب 
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.تسا مالسا  هب  طوبرم  هک  هچ  ره  اب  مالسا و 

دنتفر یم  رگا  اهنیا  زا  کی  ره  .يربب  دش  یمن  هیـضیف  طیحم  رد  مه  یهاگـشناد  مسا  .يربب  دش  یمن  هاگـشناد  يوت  ار  دـنوخآ  مسا 
هک دوب  نیا  يارب  .دنا  هدش  دراو  يدب  طیحم  هچ  هب  دندید  یم  .دـندید  یم  چـیه  ار  ناشدوخ  دـندید ، یم  بیرغ  ار  ناشدوخ  اجنآ ،

، اه يراتفرگ  زا  دنهدب  تاجن  دنناوت  یم  دننک و  ظفح  ار  روشک  دنناوت  یم  هک  يا  ههبج  ود  نیا  هکنیا  ات  دندرک  تسرد  يروط  نیا 
ردق نآ  .دنتفرگ  ار  هجیتن  دنریگب و  ار  شا  هجیتن  اهنآ  دنکب ، ار  نیا  یبوکرس  وا  .دنکب  ار  وا  یبوکرـس  نیا ، .دنوشب  مه  ِنمـشد  اهنیا 

نآ زا  اـملع و  مولظم  هقبط  نیا  هب  تبـسن  فارطا  همه  زا  ءوس  تاـغیلبت  ردـق  نآ  دوـب ؟ هچ  يارب  رـشق  ود  نیا  ینمـشد  رد  يراـشفاپ 
یم هک  دوـب  نیا  يارب  دوـب ؟ روـط  نیا  هـچ  يارب  دوـب ؟ هـچ  اـهنیا  هاگـشناد و  یهاگـشناد و  يارب  تاـغیلبت  مـه  نآ  اـجنآ ، رد  فرط 

هاگشناد دیتاسا  نایاقآ  نیا  دنورب  رگا  .تسا  زیچ  هچ  مالسا  هک  دنمهفب  دننک ، مهافت  دنوشب و  کیدزن  مه  هب  اهنیا  رگا  هک  دندیسرت 
ردـق هچ  ام  هک  دـنمهف  یم  تقو  نآ  .تقو  نآ  دـننک  یمن  تشحو  تسیچ ، مالـسا  هک  دـننیبب  دـیتاسا  شیپ  یملع و  ياـه  هزوح  رد 
مادـک ره  .میدوب  نمـشد  نامدوخ  ياـهردارب  اـب  اـم  هکنیا  يارب  لاـس ، هاـجنپ  نیا  اـصوصخ  اـه و  نارود  نیا  رد  میدیـشک  تبیـصم 

نیا رگا  .دشاب  رارقرب  هیضیف  هاگشناد و  نیب  دنویپ  نیا  دیاب  هک  انعم  نیا  هب  دیشاب  هتشاد  هجوت  امـش  .میدرک  یم  فیعـضت  ار  يرگید 
(1) .دنکب ادیپ  دناوت  یمن  يرگید  صقن  چیه  ام  روشک  دنمشناد ، رشق  ود  نیا  دوشب  حلاص  رگا  دوشب و  گنهامه  رشق  ود 
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ود و نآ  نیب  ییادـج  داجیا  رد  اپورا  ریثأت  نید و  ملع و  خـیرات  زا  لیلجت  اب  بالط  نایوجـشناد و  عمجم  رد  زین  يربهر  مظعم  ماـقم 
: دیامرف یم  هاگشناد  هزوح و  رب  نآ  یفنم  رثا  زین 

نآ ام _  خیرات  گرزب  ياه  ناد  یضایر  نامجنم و  ناکـشزپ و  املع و  .دندوب  رگیدکی  رانک  رد  نید  ملع و  لاس  رازه  ام  روشک  رد 
نبا .دـندوب  ینید  نارکفتم  نید و  نابحاص  هللااب و  ياملع  وزج  تسا _  حرطم  ایند  رد  زونه  ناشفاشتکا  ناشمان و  زورما  هک  یناـسک 
هرهچ کی  ناونع  هب  فلتخم  نوئـش  رد  تسا و  حرطم  یملع  هدـنز  باـتک  کـی  ناونع  هب  اـیند  رد  وا  بط  باـتک  زونه  هک  ییاـنیس 

رد اـهراک  یـضعب  تسا و  حرطم  مه  زونه  دوب و  حرطم  لاـس  رازه  نیا  رد  اـیند  یملع  ياـه  هنحـص  همه  رد  رـشب ، خـیرات  هتـسجرب 
املع و رگید  و ] ینوریب ]، ناحیروبا  يزار و  يایرکز  نب  دـمحم  .تسا  هدوب  مه  ینید  ملاع  کی  هدـش ، تبث  وا  مان  هب  ملع  هچخیرات 
ات .دوب  مالـسا  يایند  ام و  روشک  عضو  نیا ، .دـنا  هدوب  روط  نیمه  زین  مالـسا  يایند  ناعرتخم  نافـشتکم و  نارکفتم و  نادنمـشناد و 

یتقو زا  .دوب  هنوگ  نیا  عضو  دوب ، هدشن  یلاخ  یلک  هب  نآ  يونعم  ذوفن  نید و  زا  مدرم  یگدـنز  هنحـص  دوب و  مکاح  نید  هک  یتقو 
ار شناد  دندیـشک ، یم  هشقن  مالـسا  يایند  يدوبان  يارب  هک  نارکفتم  تسینویهـص و  نارادم  تسایـس  اه و  یبرغ  اه و  ییاپورا  هک 
، ملع هتشر  دش و  ملع  زا  یلاخ  هتشر  کی  نید ، هتشر  اتجیتن  دندومن و  ادج  نید  زا  ار  ملع  دندرک ، ام  روشک  دراو  تسایـس  اب  هارمه 
نید و زا  ییادـج  نرق  زا  ترابع  دـشاب ، یم  برغ  ملاع  رد  یملع  تاقیقحت  جوا  هک  مهدزون  نرق  .تشگ  نید  زا  یلاخ  هتـشر  کی 

.دش هتشاذگ  ینیدریغ  يانبم  رب  ام  هاگشناد  یلصا  هیاپ  تشاذگ و  رثا  مه  ام  روشک  رد  رکفت  نیا  .تسا  یگدنز  هنحـص  زا  نید  درط 
هیملع ياه  هزوح  املع و  زا  مه  هاگشناد  دندش و  نادرگور  هاگشناد  زا  املع 
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رثا ءوس  هیملع  ياه  هزوح  رد  .تشاذـگ  رثا  ءوس  اه  هاگـشناد  رد  مه  هیملع و  هزوح  رد  مه  راـب ، ترارم  هدـیدپ  نیا  .دـندینادرگور 
جراخ يایند  تالوحت  زا  ار  اهنآ  درک و  روصحم  دودـحم و  ریغ  و ال  ینید _  ینهذ  لئاسم  هب  افرـص  ار  نید  ياملع  اریز  تشاذـگ ؛

طابنتـسا مالـسا و  هقف  رد  لوحت  ترورـض  ییارگ و  لوحت  حور  دـنام و  هدیـشوپ  اـهنآ  رظن  زا  ملع  ياـه  تفرـشیپ  .تشاد  ربـخ  یب 
عفر يارب  هقف  تسا و  هتشاد  دوجو  مالسا  هقف  نید و  طابنتـسا  رد  یلوحت  نینچ  یناهج ، میظع  تالوحت  رد  هراومه  هک  ینید  ماکحا 

جراـخ و ياـیند  ثداوح  یگدـنز و  تیعقاو  زا  اـه  هزوـح  .تفر  نیب  زا  اـه  هزوـح  رد  تسا ، تنـس  نآرق و  هب  دنتـسم  هعماـج ، زاـین 
لئاسم .دـندش  دودـحم  یعرف  اـبلاغ  یهقف و  لـئاسم  هلـسلس  کـی  هب  دـندنام و  ربخ  یب  تسویپ ، یم  عوقو  هب  هک  یمیظع  تـالوحت 

هب دش و  ایسنم  ایسن  كورتم و  يوزنم و  یتموکح ، هقف  هصالخ  یمالسا و  عماوج  داصتقا  تموکح و  لیکشت  داهج و  لثم  هقف  یلصا 
ياه هزوح  هب  هک  دوب  يا  هبرض  نیا  دیدرگ ، يرتشیب  هجوت  یگدنز  مهم  لیاسم  ثداوح و  زا  رود  ابلاغ  عرفلا و  عرف  یعرف و  لیاسم 

.دمآ دراو  هیملع 

قالخا زا  هن  نید و  زا  هن  هک  داتفا  یناسک  تشم  رد  دوب _  هدش  هداهن  ادج  نید  هیملع و  هزوح  زا  شلوا  تشخ  هک  هاگشناد _  اما  و 
داتفه لوط  رد  .دنتشادن  يا  هرهب  ناشتلم  روشک و  هب  تبسن  دنورهـش  کی  نادجو  ساسحا  زا  هن  یـسایس و  قالخا  زا  هن  یمالـسا و 
روما مامز  هک  یناسک  رتشیب  دـندوب ، دودـعم  رایـسب  هک  يرفن  دـنچ  مه  اهدـعب  ریبکریما و  لـیبق  زا  يدودـعم  هدـع  زج  هب  ریخا  لاـس 

اهنآ يارب  ناگناگیب ، عفانم  لباقم  رد  ناریا  تلم  عفانم  هک  دندوب  یناسک  ...تسا  هدوب  اهنآ  تسد  هب  روشک  نیا  رد  هیلاع  تالیصحت 
ناققحم نادنمشناد و  املع و  ...روشک  تلم و  نیا  هدنیآ  ات  دندوب  يرگید  ياهزیچ  رکف  هب  رتشیب  دوبن و  رادروخرب  یناحجر  چیه  زا 

دندنام و ادج  نید  زا  ام ، روشک  رد  یعیبط  مولع 
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هدع .دندش  عقاو  دـیفم  ناگناگیب  يارب  دـنتفر و  ناشیاه  نیرتهب  اهرت و  بوخ  .دـندروخن  ناشتلم  روشک و  مدرم و  درد  هب  هجیتن ، رد 
دندوب اه  نامه  دندناوخ ، سرد  اه  هاگـشناد  نیمه  رد  هک  ینارکف  نشور  .دندرک  راک  اه  هناگیب  يارب  دندوب و  اج  نیمه  رد  مه  يا 

(1) .دندرک تنایخ  تلم  نیا  هب  دنتشاد و  هدهع  رب  یهجو  نیرت  هنانئاخ  هب  ار  روشک  نیا  هرادا  يولهپ ، تموکح  لوط  رد  هک 

هدـنکفا یکیدزن  یتسود و  يارب  ون  یحرط  داد و  نایاپ  هاگـشناد  هزوح و  نیب  ییادـج  هب  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  هناـتخب ، شوخ 
: هللا همحر  ینیمخ  ماما  هدومرف  هب  .دش 

مه اب  ناوج  هقبط  یناحور و  رشق  اب  یهاگشناد  رشق  .درک  کیدزن  مه  هب  ار  اهرشق  نیا  هک  دوب  نیا  تاکرب  زا  یکی  تضهن ، نیا  رد 
(2) .دندش یکی  یلاعت  كرابت و  يادخ  دییأت  اب  دندوب ، ادج  مه  زا  هک  ییاهرشق  نیا  .دندش  راکمه  کیدزن و 

: دیشخب ققحت  نینچ  ناوت  یم  ار  هاگشناد  هزوح و  تدحو  زین  بالقنا  مظعم  ربهر  رظنم  زا 

نیا شیانعم  هاگشناد  هزوح و  تدحو  .نیا  ینعی  هاگشناد  هزوح و  تدحو  .دنک  تکرح  دیاب  اپ  هب  اپ  نید  ملع و  یمالـسا ، ماظن  رد 
.درادن یموزل  هن ، .دوشب  لابند  هزوح  رد  یهاگشناد  ياه  صصخت  هاگـشناد و  رد  يا  هزوح  ياه  صـصخت  یتسیاب  امتح  هک  تسین 

کی زا  هبعـش  ود  دـنیامن ، يراکمه  رگیدـکی  اب  دـننکب و  کـمک  مه  هب  دنـشاب و  نیب  شوخ  لـصو و  مه  هب  هاگـشناد  هزوح و  رگا 
دیاب اما  ...دنتسه  نید  ملع و  هسسؤم 
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هزوح هزورما  هک  ار  یمولع  .دـننک  هدافتـسا  رگیدـکی  زا  دـنوشن و  ادـج  مه  زا  دـننک ، راک  مه  اب  دنـشاب ، نیب  شوخ  طبترم و  مه  اـب 
، دـنراد جایتحا  اه  یهاگـشناد  هک  مه  ار  ینید  تفرعم  نید و  .دـنهدب  میلعت  اهنآ  هب  اـه  یهاگـشناد  دـنریگبارف ، دـنهاوخ  یم  هیملع 

(1) .تسا نیمه  اه  هاگشناد  رد  یناحور  ناگدنیامن  روضح  ّرس  .دنهدب  میلعت  اهنآ  هب  هزوح  ياملع 

یگنهرف يروابدوخ  . 8

حالـصا هشیدـنا  ات  .تسا  بالقنا  يداینب و  ینوگرگد  ره  رد  يا  هشیر  مهم و  لـئاسم  زا  يا  هشیدـنا  تـالوحت  يرکف و  تاحالـصا 
یم مدرم  هـک  دوـب  هدروآ  دوـجو  هـب  ییاـضف  هتـشذگ  نارود  رد  یگنهرف  یگتخاـبدوخ  .دریگ  یمن  تروـص  یلوـحت  چـیه  دوـشن ،
نآ وریپ  دـیاب  سپ  .دراد  رترب  یقرتم و  هتـسیاش و  یگنهرف  برغ ، سکعرب ، دنتـسه و  اوتحم  یب  ریقح و  یگنهرف ، رظن  زا  دنتـشادنپ 

نامزاس تاسسؤم و  اه ، هناخراک  هداوناخ ، عامتجا ، اه ، هرادا  سرادم ، اه ، هاگـشناد  رد  یگنهرف  یگتخابدوخ  نیا  .دنـشاب  گنهرف 
، نتفگ نخـس  رد  دنـشوپب و  سابل  اهنآ  لـثم  دـننک ، رکف  اـه  یبرغ  لـثم  دـیاب  هک  دـندوب  هتفریذـپ  مدرم  زا  يرایـسب  .دوب  مکاـح  اـه 

فالخ رابودنب و  یب  یگدنز  نانآ ، هاگن  رد  .دشاب  یبرغ  ناشیاهالاک  نادـنزرف و  مان  یتح  دـنریگب و  راک  هب  ار  یبرغ  تاحالطـصا 
یم يزیر  همانرب  ناریا ، مدرم  نهذ  رد  رکفت  نیا  ياقلا  يارب  برغ ، رابکتـسا  يرای  هب  يولهپ  میژر  .دوب  لـمع  كـالم  یبرغ ، ِتفع 

مدرم ات  تخاس  یم  برغ  گنهرف  هتفیش  ار  مدرم  درک و 
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.دنشاب هدرپسرس  دننک و  زارد  اه  یبرغ  يوس  هب  زاین  تسد  تراقح ، اب  هشیمه 

: دنک یم  دای  رابفسا  تیعضو  نیا  زا  دیدش ، یخلت  اب  دوخ  یهلا  یسایس _  همان  تیصو  رد  ماما  ترضح 

، هدـنام اج  هب  يدایز  دـح  ات  زاب  نآ  راثآ  تشاذـگ و  ام  زیزع  روشک  اهروشک و  رد  یگرزب  ریثأـت  فسـألا  عم  هک  اـه  هشقن  هلمج  زا 
گنهرف و ار و  دوخ  هک  يروط  هب  تسا ، ناـنآ  ندومن  هدز  قرـش  هدز و  برغ  شیوخ و  زا  هدزرامعتـسا  ياـهروشک  ندومن  هناـگیب 

هلبق ار  تردق  ود  نآ  رتالاو و  ار  نانآ  گنهرف  رترب و  داژن  ار  دـنمتردق  بطق  ود  قرـش ، برغ و  دـنتفرگ و  چـیه  هب  ار  دوخ  تردـق 
ینالوط زیگنا ، مغ  رما  نیا  هصق  دندومن و  یفرعم  بانتجا  لباقریغ  ضیارف  زا  ار  بطق  ود  زا  یکی  هب  یگتـسباو  دنتـسناد و  ملاع  هاگ 

تلم رد  یگدز  قرش  یگدز و  برغ  نیا  ات  .تسا  هدنبوک  هدنشک و  میروخ ، یم  زین  نونکا  میا و  هدروخ  نانآ  زا  هک  ییاه  هبرض  و 
نوریب يرکف  یگتـسباو  نیا  زا  ار  نامدوخ  هک  مینک  فرـص  ار  نامتمه  مامت  دـیاب  اـم  .تسین  تاحالـصا  هب  يدـیما  چـیه  تسا ، اـم 

(1) .میروایب

اب هک  دیـسر  یهاگآ  دـشر و  نیا  هب  ناریا  تلم  داد و  نایاپ  یگنهرف  یگتخابدوخ  راب  تراـقح  نارود  هب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 
: دیامرف یم  درواتسد  نیا  دروم  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  .دهد  نایاپ  اه  یگتسباو  هب  دناوت  یم  یمالسا  يدوخ و  گنهرف  رب  هیکت 

داژن يرترب  تب  دوب ، هدرک  راک  هداتفا  بقع  ياه  تلم  همه  رد  نآ  يور  یلاوتم  ياه  نارود  لوط  رد  رامعتسا  هک  ییاه  تب  زا  یکی 
دیفس و
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هدرک هدـنز  ار  اه  تلم  رد  تراقح  ساـسحا  .تسا  نیتـال  ياـکیرما  ییاـقیرفا و  ییایـسآ و  ياـهداژن  رب  ییاـکیرما  ییاـپورا و  داژن 
(1) .دننک یم  تراقح  ساسحا  اه  ییاکیرمآ  لباقم  رد  تسه و  نآ  يایاقب  زونه  هنافسأتم  اه  تلم  زا  يرایسب  رد  زورما  .دندوب 

.دش روشک  یگنهرف  لالقتسا  زاس  هنیمز  درک و  مهارف  ار  یگنهرف  یگتسباو  ندرب  نیب  زا  هنیمز  یگنهرف ، يروابدوخ 

یگنهرف لالقتسا  . 9

یگتسباو رهظم  يولهپ ، میژر  .تسا  تلم  کی  یتیوه  یب  تراقح و  ِدامن  یگنهرف ، یگتـسباو  یگدازآ و  هناشن  یگنهرف ، لالقتـسا 
رد ار  اـهنآ  برغ ، زا  هناروکروک  يوریپ  قاـیتشا و  اـب  میژر  دـش و  یم  هتکید  برغ  يوس  زا  یگنهرف  ياـه  تسایـس  .دوـب  یگنهرف 
زا رتالاب  يا  هلحرم  یگنهرف ، یگتـسباو  تقیقح ، رد  .درک  یم  ارجا  نآ  دـننام  ترـشاعم و  راتفر و  یقـالخا ، يداـقتعا ، ياـه  هزوح 

وترپ رد  داد و  خر  یگنهرف  لالقتـسا  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  .دور  یم  رامـش  هب  یگنهرف  یگتخابدوخ  جیاتن  زا  تسا و  هشیدنا 
: دیامرف یم  هللا  همحر  ماما  ترضح  رد  .دش  نکمم  زین  یماظن  يداصتقا و  یسایس ، لالقتسا  نآ ،

یگتـسباو اـب  دوش  ناـمگ  هک  تسا  یـشیدنا  هداـس  دریگ و  یم  تئـشن  نآ  گـنهرف  لالقتـسا  زا  هعماـج  ره  تیدوـجوم  لالقتـسا و 
یلـصا فدـه  هـک  تـسین  قاـفتا  باـب  نـِم  تـهج و  یب  .تـسا  ریذـپ  ناـکما  اـهنآ  زا  یکی  اـی  رگید  داـعبا  رد  لالقتــسا  یگنهرف ،

مامت سأر  رد  هک  نارگرامعتسا 
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هعماج ره  تیدوجوم  رد  هک  يرصنع  نیرتالاو  نیرتالاب و  کش ، یب  .تسا  هطلس  ریز  عماوج  گنهرف  هب  موجه  تسا ، نانآ  فادها 
اب دهد و  یم  لیکـشت  ار  هعماج  نآ  تیدوجوم  تیوه و  هعماج ، ره  گنهرف  ًاساسا  تسا  هعماج  نآ  گنهرف  دراد ، یـساسا  تلاخد 

نایم كوپ و  چوپ و  یلو  دشاب ، يوق  دنمتردق و  یماظن  یتعنص و  یـسایس ، يداصتقا ، ياهدعب  رد  هعماج  دنچره  گنهرف ، فارحنا 
فلاخم بناج  هب  هعماج  نآ  داعبا  رگید  راـچان ، دـشاب ، فلاـخم  گـنهرف  زا  قزترم  هتـسباو و  يا ، هعماـج  گـنهرف  رگا  .تسا  یهت 

(1) .دهد یم  تسد  زا  داعبا  مامت  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  دوش و  یم  کلهتسم  نآ  رد  هرخالاب  دنک و  یم  ادیپ  شیارگ 

هب هراشا  اـب  نیدرورف 1369 )  10  ) هعمج زاـمن  ياـه  هبطخ  رد  بـالقنا  هنازرف  ربـهر  مهم ، درواتـسد  نیا  شزرا  تیمها و  دروـم  رد 
: دومرف يداصتقا  یسایس و  لالقتسا 

دهاوخن یبرغ  دساف  لذتبم و  گنهرف  راب  ریز  هک  داد  ناشن  لوا  زا  یمالـسا  يروهمج  .دوب  یگنهرف  لالقتـسا  رت ، مهم  اهنیا  همه  زا 
اـهرواب و گـنهرف و  دـناوتب  یتلم  رگا  ینعی  .تسا  یگنهرف  هطلـس  اـه ، تردـق  یعقاو  هطلـس  هک  منک  ضرع  نم  ار  هتکن  نیا  .تفر 

تلم نآ  رب  دـهدب ، ذوفن  يرگید  تلم  رد  ار  شیوخ  طخ  نابز و  رتـالاب ، هلحرم  رد  ار ؛ دوخ  تاداـع  بادآ و  موسر و  تاداـقتعا و 
ياهروشک اب  اه  يوسنارف  هتـشذگ ، لاس  تسیود  نیا  زا  هرود  ود  رد  هک  يراک  .تسا  یقیقح  هطلـس  کی  وا  هطلـس  تسا و  طلـسم 

؛ گنهرف .دنداد  ماجنا  اه  ییاکیرما  رخاوا ، نیا  رد  دندرک و  اه  یسیلگنا  رگید ، هرود  کی  رد  دندرک و  رگید 

114 ص :

ص 322. هللا ،) همحر  ینیمخ  ماما  يارآ  هشیدنا و  زا  يا  هدیزگ   ) یمالسا بالقنا  نییآ  - 1

ناریا یمالسا  بالقنا  درواتسد  ودو  دون  زا  یصیخلت  بالقنا : www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 125 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13366/AKS BARNAMEH/#content_note_114_1
http://www.ghaemiyeh.com


یگدـنز هک  ییاـهزیچ  تاداـقتعا و  اـهرواب و  ینعی  گـنهرف ؛ .تسا  مکاـح  امـش  نم و  یگدـنز  رب  هک  یبادآ  موسر و  نیمه  ینعی 
درک در  ار  یبرغ  گنهرف  یمالـسا ، يروهمج  .تسور  هبور  اهنآ  اب  هعماج  کی  بسک  طیحم  هناخ و  لخاد  یعامتجا و  یـصخش و 

دروخ و رد  يدرف ، یگدـنز  تیفیک  رد  ترـشاعم ، رد  ار  ناناملـسم  فـیلکت  مالـسا ، .میراد  یمالـسا  لقتـسم  گـنهرف  اـم  تفگ  و 
.تسا هدرک  نیعم  ناشتالماعم  رد  رگیدکی و  اب  طباور  رد  تموکح ، اب  طباور  رد  ندناوخ ، سرد  رد  ندیـشوپ ، سابل  رد  كاروخ ،

(1) .مینک دیلقت  اهنآ  زا  میریگب و  دای  اه  یبرغ  زا  ار  اهنیا  میهاوخ  یمن  ام 

یگدنز ياه  شزرا  ینوگرگد  . 10

یمن تیلوئسم  ساسحا  نارگید  هب  تبسن  دندوب و  رو  هطوغ  دوخ  يایند  رد  هدرب ، ورف  دوخ  كال  رد  رـس  بالقنا  زا  لبق  هک  یناسک 
زا یهورگ  درف و  ره  بیترت ، نیدب  .دش  هدـنز  نانآ  نیب  رد  یگتـشذگدوخزا  راثیا و  هیحور  بالقنا ، ياون  ندینـش  زا  سپ  دـندرک ،

لبق ساسحا  یب  ناناوج  نامه  زا  رفن  رازه  اهدـص  هژیو  هب  درک و  یمن  غیرد  یمالـسا  بالقنا  مدرم و  هار  رد  تشاد ، ناوت  رد  هچنآ 
داهج يزابناج و  دوخ ، مدرم  تکلمم و  تاسدقم  نید و  یبالقنا و  ياه  شزرا  بالقنا و  هار  رد  بالقنا ، هدش  هتخاس  بالقنا و  زا 

نیا يارب  ینـشور  هاوگ  نزربو ، يوک  ره  رد  رایـسب  نازابناج  نادیهـش و  دوجو  .دنتـشاذگ  هیام  هار  نیا  رد  دوخ  ناـج  زا  دـندرک و 
کمک ییادز ، تیمورحم  يارب  ناوارف  صالخا  اب  زین  ههبج  تشپ  رد  مدرم  .تسا  تقیقح 
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، یلک روط  هب  .دـندرک  ناوارف  ياه  شالت  فلتخم ، داعبا  رد  روشک  یگدـنزاس  يراکوکین و  ياـه  نشج  رد  تکرـش  ناـیاونیب و  هب 
درک هدـنز  ناناوج  نیب  رد  ار  یقالخا  لیاضف  رگید  تعانق و  تعانم ، تفع ، تعاجـش ، تاجانم ، اعد ، تدابع ، اوقت ، حور  بـالقنا ،
هولج دوخ  تکلمم  تلم و  يارب  يراختفا  فعـضتسم و  ناملـسم و  ياهروشک  رگید  يارب  ییوگلا  تروص  هب  دنتـسناوت  هک  اجنآ  ات 

.دننک

بالقنا مهم  ياهدرواتـسد  زا  بان ، هزات و  ياه  شزرا  ندمآ  دوجو  هب  شزرادض و  هب  بالقنا  زا  لبق  ياه  شزرا  زا  یخرب  لیدـبت 
هنوگ هب  دوب ، هداتفا  اج  هدش و  غیلبت  برغ ، یتادراو  گنهرف  اب  بسانتم  ياه  شزرا  يولهپ ، نارود  رد  هنافـسأتم  .دـیآ  یم  رامـش  هب 

هصرع ود  رد  یلاشوپ  ياه  شزرا  نیا  .تشادن  یبسانت  چیه  ام  یلم  گنهرف  اب  یتح  دراوم ، یضعب  رد  یمالـسا و  گنهرف  اب  هک  يا 
گرزب و هناـخ  زا  يرادروخرب  دـننام  دـش ، یم  یقلت  شزرا  مدرم ، همه  رظن  زا  هک  دوب  ییاـه  شزرا  لوا ، هتـسد  .دوب  فیرعت  لـباق 

سابل ندیشوپ  تمیق ، نارگ  دیدج و  ياه  نیشام  نتشاد  دایز ، تورث  لوپ و  نتـشاد  ماقم و  تسپ و  نتـشاد  سکول ، تمیق و  نارگ 
نآ حـیرفت  شدرگ و  یقالیی ، ياه  هناخ  ایرد و  رانک  رد  الیو  نتـشاد  هنیزهرپ ، قرب و  قرز و  رپ  ياه  ینامهم  يرازگرب  رخاف ، ياه 

، دوب حرطم  یعامتجا  يالاب  ياه  تیعقوم  ياراد  هفرم و  راشقا  صاوخ و  يارب  هک  دوب  ییاه  شزرا  مود ، هتـسد  .نآ  دـننام  ینانچ و 
نانز و رابودـنب  یب  طباور  یقالخادـض ، نجهتـسم و  ياـه  ساـبل  ندیـشوپ  نادرم ، یتریغ  یب  ناـنز و  یباـجح  یب  ینید ، یب  دـننام 

صقر سلاجم  رد  تکرش  نادرم ،
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.ایرد رانک  رد  یگنهرب  درم و  نز و  طالتخا  یبرغ ، یبرطم و  ياه  یقیسوم  بعل و  وهل و  زاوآ و  و 

، تورث هناخ ، نتشاد  هب  مدرم  دش و  لیدعت  يدایز  دودح  ات  لوا  هتسد  ياه  شزرا  یبالقنا ، ینید و  شنیب  گنهرف و  ندش  مکاح  اب 
هناخ و نتشاد  مدرم ، زا  ییاهرـشق  رظن  رد  یتح  .دندش  عناق  زاین  دح  رد  شدرگ  حیرفت و  كاشوپ ، كاروخ ، هناخ ، لیاسو  نیـشام ،

نارود ياـه  شزرا  زا  مود  هتـسد  .دـمآرد  شزرادـض  تروـص  هب  یتـالمجت ، كاـشوپ  لـصفم و  كاروـخ  تمیق و  نارگ  نیـشام 
ملع و دـننام  ییاه  شزرا  بالقنا ، زا  سپ  .دـش  لیدـبت  شزرادـض  هب  نامروشک  یبالقنا  نمؤم و  مدرم  رظن  رد  یلک  هب  زین  توغاط 

يدـیدج ياه  شزرا  تشگ و  ایحا  درم ، نز و  طالتخا  بعل و  وهل و  زا  يرود  تفع ، باجح و  تداـبع ، زاـمن و  يراد ، نید  اوقت ،
تیونعم یتسیز و  هداس  ییامندوخ ، ترهـش و  زا  رارف  ییاتـسدوخ ، زا  رفنت  يرازگ ، تمدخ  یبلط ، تداهـش  تشذگ ، راثیا و  دـننام 

.دش بالقنا  تایبدا  دراو  ییارگ 

: دیامرف یم  یشزرا  لوحت  نیا  ياتسار  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

یم یگدنز  اهداسف  رد  هک  یتلم  کی  یهاتوک  تدم  فرظ  رد  هک  درادن  ریظن  ًالـصا  تسا ، هدش  ادیپ  ناریا  رد  نالا  هک  یلوحت  نیا 
هیرگ .دننک  یم  یلاح  شوخ  تداهـش و  يارب  دندش  بلطواد  گنج ، يارب  دندش  بلطواد  هکنیا  هب  دندش  لوحتم  هعفد  کی  دـنک ،

هک تسا  ییاسآ  هزجعم  لوحت  نیا  .دنهدب  هزاجا  هک  دینکب  يراک  کی  امـش  میورب ، دنهد  یمن  هزاجا  ار  ام  هک  اه  یـضعب  دننک  یم 
اجنیا و دنیب  یمن  بیسآ  دشاب ، ظوفحم  هک  یمادام  دشاب و  ظوفحم  لوحت  نیا  هک  مراودیما  هدش و 
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(1) .دننیب یمن  یبیسآ  دننکب  هک  يراک  ره  دننکب و  مه  یماظن  تلاخد  هک  مینک  ضرف 

: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  شیوخ  هیحور  دوخ ، همان  تیصو  رد  ناوج  کی  هکنیا  زا  رتالاب  یلوحت  هچ 

رایتخا یب  مراذگ ، یم  هدجـس  هب  رـس  یتقو  ارچ  مناد  یمن  .تسا  يرگید  لاح  ارم  تسا و  هدـش  ضوع  محور  هک  منک  یم  ساسحا 
؟ متـسه اجک  متـسه و  هچ  هک  مناد  یمن  لاح  نآ  رد  دـیوش و  یم  ار  زامن  رهم  میاـه  کـشا  دوش و  یم  هدـنز  مرطاـخ  رد  مناـهانگ 

(2) .يداد رارق  تسا ، تداهش  نوخ و  هار  انامه  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  هار  ورهر  ارم  هک  مروآ  ياج  هب  ار  وت  رکش  هنوگچ  ایادخ ،

دوهش و یقشاع و  قشع و  نیمزرس  هب  دنارذگ و  یبلط  تداهـش  راثیا و  ياهزرم  زا  ار  روشک  ناناوج  ییارگ ، تیونعم  هیحور  نیمه 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  .دناسر  قح  لاصو 

کی دنا ، هدوبن  یگنج  ياهراک  نیا  رد  دراو  ًالصا  هک  یصاخشا  هک  هدروآ  راب  هب  ار  لوحت  نیا  هتسد ، نیا  يارب  مالـسا  تضهن  نیا 
رد نم  دنا و  هداد  دیهش  دنا و  هدرک  يراکادف  مالسا  هار  رد  هک  یصاخشا  دنا و  هدش  یگنج  هک  یـصاخشا  دنا و  هدش  لوحتم  هعفد 

ادـیپ اهنآ  يارب  هک  یلوحت  نیا  هب  منک  یم  تاهابم  نکیلو  دـنا ، هتفر  اـم  تسد  زا  هک  ینازیزع  نیا  زا  مفـسأتم  رایـسب  هک  لاـح  نیع 
(3) .تسا هدش 
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زامن گنهرف  تیوقت  . 11

ياـهزامن هدرتسگ  يرازگرب  یناوخزاـمن و  زاـمن و  گـنهرف  تیوقت  هعـسوت و  یمالـسا ، بـالقنا  مهم  ياهدرواتـسد  زا  رگید  یکی 
ناوخزامن مدرم  یمالـسادض ، ياضف  داجیا  اب  یتح  .دش  یمن  هداد  تیمها  زامن  هضیرف  گنهرف و  هب  بالقنا ، زا  لبق  .تسا  تعامج 

تلاجخ ناناوخزامن  زا  یضعب  هک  دوب  یفنم  يا  هزادنا  هب  یناور  ياضف  .دنتفرگ  یم  رارق  نیهوت  رخسمت و  دروم  یمومع  عماجم  رد 
، یماظن ياه  ناگداپ  ای  زکارم  سرادم ، اه ، هاگشناد  اه ، هرادا  لیبق  زا  یعامتجا  ياه  طیحم  یمومع و  ياه  ناکم  رد  دندیـشک  یم 

دوخ هناخ  یتح  ای  نارگید  هناخ  اه و  ینامهم  رد  هکنیا  زا  یتح  دارفا  زا  یـضعب  .دنناوخب  زامن  نوگانوگ  ياه  هسـسؤم  اه و  تکرش 
رد یناهنپ  هتسهآ و  هکنیا  ای  دنتخادنا  یم  ریخأت  هب  ار  زامن  ای  لیلد  نیمه  هب  .دندیشک  یم  تلاجخ  دنناوخب ، زامن  نارگید  لباقم  رد 
دش یم  یصوصخ  ياه  عمج  دجاسم و  رد  افرـص  دوب و  يدارفنا  تروص  هب  رتشیب  زامن  هماقا  .دندناوخ  یم  ار  دوخ  زامن  يا ، هشوگ 

.درک هدهاشم  ار  تعامج  زامن  زا  يا  هولج 

شنیب تموکح و  هاگدـید  ندـش  لوحتم  اب  .دـش  نوگرگد  یلک  هب  زامن  هب  تبـسن  هعماج  یمومع  دـید  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب 
، ناوج رشق  رد  ینوگرگد  نیا  .دنتسویپ  نارازگزامن  لیخ  هب  زامن  یب  دارفا  زا  يرایسب  یهلا ، هضیرف  نیا  هب  تبـسن  مدرم  زا  يرایـسب 

نامزاس اه و  هرادا  هناخزامن  يوگدنلب  زا  رهظ  ناذا  يادص  یتقو  زورما  .دوب  ریگ  مشچ  سوسحم و  یهاگشناد  يا و  هسردم  زا  معا 
نانکراک زا  یعیسو  رشق  دوش ، یم  شخپ  اه 
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روضح زا  هتـشذگ ، رد  .دـنزادرپ  یم  شیوخ  راگدرورپ  اب  تاجانم  زامن و  هماـقا  هب  تعاـمج  زاـمن  فوفـص  رد  دـنریگ و  یم  وضو 
ار دوخ  یلصا  هاگیاج  دجاسم  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  .دوب  هدش  لیدبت  نالاس  نهک  هاگیاپ  هب  دوبن و  يربخ  دجاسم  رد  ناناوج 

یعامتجا یسایس و  ياه  یهاگآ  نداد  يرگنـشور و  ياه  هاگیاپ  هب  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  هزرابم و  نارود  رد  دجاسم  .تفای  زاب 
: تشاد رظن  رد  لحار  ماما  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  دندش و  لیدبت  یبالقنا  زرابم و  مدرم  هب 

دجسم رد  نآ  زا  يرایسب  تسا ، هدش  یم  مالسا  رد  هک  ییاه  گنج  .دوب  یسایس  ياه  تیلاعف  زکرم  مالسا ، ردص  رد  ربنم  دجـسم و 
(1) .دش یم  هتخیر  شحرط 

اه و تلود  زورما  .دنـشاب  یم  نیملـسم  حلاصم  نایب  لکـشت و  نادـیم  نیرت  بسانم  تاعامج ، هعمج و  اهرگنـس و  نیرتهب  دـجاسم ،
دباعم دجاسم و  لیطعت  تردق  تئرج و  زگره  یلو  دـنا ، هتـساخرب  ناناملـسم  اب  يدـج  گنج  هب  هچرگا  اه  تردـقربا  ناگدرپسرس 

(2) .دننک شوماخ  دنناوت  یمن  ار  ناملسم  اه  نویلیم  تفرعم  قشع و  رون  دنرادن و  هشیمه  يارب  ار  نیملسم 

روما یتامدخ ، یهافر و  روما  هب  یگدیسر  رد  يا  هدرتسگ  نوگانوگ و  ياه  تیلاعف  روشرپ و  ناناوج  روضح  دهاش  دجاسم  نونکا ،
عافد نارود  رد  دـجاسم  .تسا  يرنه  یگنهرف و  ياه  تیلاـعف  زین  دـنمزاین و  ياـه  هداوناـخ  یلاـم  تالکـشم  هب  یگدیـسر  هیریخ و 

یمهم شقن  زین  سدقم 

120 ص :

ص 184. ج 8 ،  رون ، هفیحص  - 1
ص 338. ج 20 ، نامه ، - 2
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هدروخ و هرگ  ًالماک  دجاسم  اب  جیـسب  ياه  هاگیاپ  زورما  .دـش  لیدـبت  جیـسب  تمواقم  ياه  هاگیاپ  هب  تشاذـگ و  راگدای  هب  دوخ  زا 
رد زین  دجـسم  تسا و  بالقنا  مالـسا و  ظفاح  دـجاسم و  یماظن  يوزاب  جیـسب ، .تسا  هدـمآ  دوجو  هب  اـهنآ  نیب  یمکحتـسم  دـنویپ 

.دراد هدهع  رب  یمهم  شقن  نآ ، زا  يدام  یناسنا و  ياه  تیامح  زین  جیسب و  تمالس  ظفح  ینید و  تیاده 

ینآرق گنهرف  شرتسگ  . 12

رب متخ و  سلاجم  رد  تئارق  هب  اهنت  يولهپ  نامز  رد  هعماج  رد  نآ  روضح  هک  تسا  ناناملـسم  ینامـسآ  باتک  یهلا و  مالک  نآرق ،
روما رد  دوب و  هدش  دودحم  ترفاسم  هب  نتفر  يارب  نآ  ریز  زا  ندش  در  ون و  هناخ  هب  یشک  بابسا  یسورع ، هرفـس  تاوما ، روبق  رس 

یمومع ّوج  یلو  تشادن ، دوجو  ناراد  نید  صاوخ و  عمج  رد  شرگن  نیا  .تشادن  یشقن  يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف ، یسایس ،
.دوب هنامصخ  نآ  هب  تبسن  يولهپ  میژر  تسایس  هاگدید و  تسردان و  نآرق ، هب  تبسن  هعماج 

زا نآرق  هک ، يا  هنوگ  هب  دـمآ ، دـیدپ  نآرق  هب  هجوت  رما  رد  یمهم  ریگ و  مشچ  تالوحت  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب 
یتافیرـشت و یباتک  نآرق ، دنتفایرد  مدرم  بیترت ، نیدب  .درک  ادـیپ  روضح  مدرم  یگدـنز  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  دـمآرد و  اوزنا 

.تسارشب یگدنز  يارب  لماک  عماج و  لمعلاروتسد  ياراد  ینامسآ و  یباتک  هکلب  تسین ، دقع  هرفس  ربق و  رس  رب  توالت  صوصخم 
ینتبم یمالسا  ماظن  ًالوصا  .دش  نایامن  یمالسا  تموکح  بلاق  لکش و  رد  مه  شرگن  نیا  یسایس  یعامتجا و  یلمع  هنومن 

121 ص :
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ماـظن تقیقح ، رد  تفگ  ناوـت  یم  ور ، نیازا  .تسا  هدـش  ناـیب  نآرق »  » ینامـسآ باـتک  رد  هـک  تـسا  یمالـسا  یناـبم  لوـصا و  رب 
هب هجوت  دـش ، هتخانـش  مدرم  نیب  رد  نآرق  يـالاو  هاـگیاج  یتـقو  .تسا  یهلا ) یحو  ناـمه   ) نآرق رب  ینتبم  یماـظن  ناریا ، یمالـسا 

.تفای يریگ  مشچ  شیازفا  یمومع  عماجم  یشزومآ و  زکارم  حطس  رد  نآ  دافم  هب  لمع  نآرق و  يریگارف 

هعمج زامن  يایحا  . 13

ینیمخ ماما  ترضح  .دش  ایحا  رمثرپ  سدقم و  رما  نیا  یمالسا ، بالقنا  تکرب  هب  .دوبن  هعمج  زامن  زا  يربخ  ابیرقت  بالقنا ، زا  لبق 
: دومرف هراب  نیا  ردهللا  همحر 

مک رایـسب  هعیـش  ياملع  نیب  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  فسألا  عم  هک  دوب  مالـسا  میظع  رایـسب  تاکرب  زا  یکی  هعمج  زامن  ییاـپرب 
ییاهزیچ نیرت  مهم  زا  یکی   (1) .دوب صاخ  يدودح  هب  دودحم  ناشیاه  هبطخ  دندرک ، یم  هماقا  هک  مه  تنس  لها  ناردارب  هولج و 

دوبن هاوخ  لد  روط  هب  تنس  لها  نیب  رد  كورتم و  ام  نیب  رد  قباس  نامز  رد  هک  تسا  هعمج  زامن  هیضق  دش ، لصاح  بالقنا  رد  هک 
(2) .تفای ققحت  نآ  یقیقح  ياوتحم  اب  هعمج  زامن  تضهن ، نیا  رد  هللادمحب  هک  تفرگ  یم  ماجنا  اه  تردق  ذوفن  تحت  ابلاغ  و 

: دیامرف یم  نینچ  ناریا  تلم  يارب  هعمج  زامن  مهم  درواتسد  هرابرد  بالقنا  مظعم  ربهر 

بالقنا .دوب  مورحم  تضهن  نیا  زا  تشادن و  هعمج  زامن  ناریا  تلم 

122 ص :

ص 412. مهد ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجو  تسج  رد  - 1
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، دوب رفـص  هب  کیدزن  ام  روشک  هعمج  زامن  بالقنا ، زا  لبق  .میراد  ماما  زا  بالقنا و  زا  ار  هعمج  زاـمن  اـم   (1) .داد هعمج  زامن  وا  هب 
هک ینانخـس  تیفیک  ظاحل  زا  مه  دندرک و  یم  تکرـش  نآ  رد  هک  یمدرم  تیمک  ظاحل  زا  مه  اه ، هعمج  زامن  دادـعت  ظاحل  زا  مه 

هعمج زامن  زا ] ام   ] .دوب هعمج  ياهزامن  سیـسأت  داجیا و  نیمه  نامراوگرزب ، ماما  ياهراک  نیرت  گرزب  زا  یکی   (2) .دش یم  هتفگ 
رد تسناوت  یم  هعمج  زامن  هک  ار  يریثأت  نآ  دـش ، یم  ادـیپ  تردـن  هب  یلیخ  هک  مه  ییاهاج  رد  .میتشادـن  ار  نآ  اـی  میدوب  مورحم 

(3) .تسین ثحب  لحم  هک  دندوب  يروجان  دارفا  ًالصا  مه  ییاهاج  رد  .تشادن  ارهق  دشاب ، هتشاد  یمالسا  تموکح 

اب روضح  .دننک  یم  تکرش  هعمج  زامن  رد  یناوارف  قوش  روش و  اب  هعمج  ياهزور  هتفه  ره  ناملسم  مدرم  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ 
بمب ناراب و  کشوم  دـننام  یمایا  رد  ناتـسبات و  نازوس  يامرگ  ناتـسمز و  ناراـب  فرب و  امرـس و  رد  هعمج  زاـمن  رد  مدرم  هوکش 
ینید یـسایس  هضیرف  نیا  هب  مدرم  هقالع  قشع و  نامیا و  قمع  هدـنهد  ناشن  درک ، یم  دـیدهت  ار  اهنآ  یناـج ، رطخ  هک  اـه  يراذـگ 

: بالقنا مظعم  ربهر  ریبعت  هب  .تسا 

ِْهیلَعَف ِرِخالا  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  ُنِمُْؤی  َناک  ْنَم  : » دومرف هک  هدش  لقن  ادخ  ربمایپ  لوق  زا  ...تسا  لئاق  تیمها  یلیخ  هعمج  زامن  يارب  مالـسا 
(4) .دنک شومارف  ار  هعمج  زامن  دیابن  هعمج  زور  رد  دراد ، نامیا  ترخآ  زور  ادخ و  هب  هک  سک  ره  هِعِمُْجلا ؛ َمْوَی  ِهَعْمُْجلِاب 

: دومرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  لیلد ، نیمه  هب 

123 ص :

ص 215. ج 6 ،  يربهر ، مظعم  ماقم  ياهدومنهر  هعومجم  تیالو  ثیدح  - 1
تاعالطا 9/8/1377. همانزور  هعمج ، زامن  هبطخ  - 2

ص 232. ج 4 ، تیالو ، ثیدح  - 3
ص 215. ج 6 ،  نامه ، - 4
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ار مدرم  تسا و  روما  همه  سأر  رد  هعمج  زامن  هک  دنهدب  تیمها  هلئـسم  نیا  هب  هدنیآ  ياه  لسن  مدرم و  هب  شرافـس  اب  دـیاب  نایاقآ 
(1) .دوشن دراو  یللخ  رما  نیا  رد  هک  دننک  عمتجم 

ینید تیادـه  زا : دـنترابع  اهدـمآ  یپ  نیا  زا  یخرب  .تسج  نآ  یعامتجا  یـسایس  نوگاـنوگ  راـثآ  رد  دـیاب  ار  هعمج  زاـمن  تیمها 
جیـسب مالـسا و  تمظع  تردق و  شیامن  نالوئـسم ، مدرم و  زین  مدرم و  نیب  تدحو  داجیا  مدرم ، یعامتجا  یـسایس  تیادـه  مدرم ،

.مالسا یناهج  یلخاد  فلتخم و  لئاسم  رد  مدرم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  . 14

یلمع یموهفم  انعم و  ًالـصا  يریبعت ، هب  دوب و  هدـش  شومارف  ًالماک  یمالـسا  بـالقنا  زا  لـبق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف 
، یعامتجا دسافم  اشحف و  داسف و  یگدرتسگ  تلع  هب  هک  دوب  هدرک  مهارف  يا  هنوگ  هب  ار  یمومع  وج  يولهپ  دـساف  میژر  .تشادـن 
نید و عورف  زا  فورعم  هب  رما  هضیرف  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تشادـن  دوجو  هضیرف  نیا  حرط  يارب  يا  هنیمز  يداـصتقا ، یـسایس و 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  یمالسا  تابجاو 

(71 هبوت :  ) .ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ُتانِم�وُْملا  َنُونِم�وُْملا َو  َو 

.دننک یم  یهن  تشز  راک  زا  رما و  وکین ، راک  هب  ار  قلخ  .دنرگیدکی  رادتسود  روای و  همه  نمؤم  نانز  نادرم و 

124 ص :

ص 195. ج 18 ، رون ، هفیحص  - 1
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: دیامرف یم  یتیاور  رد  زین  مالسا  یمارگ  لوسر 

طلسم نانآ  رب  ار  نادب  دنوادخ ، دننکن ، يوریپ  منادناخ  ناکین  زا  دننکن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمالسا ، تما  هک  یماگنه 
(1) .دش دهاوخن  باجتسم  ناشیاعد  یلو  دننک ، یم  اعد  نابوخ  تلاح ، نیا  رد  .دنک  یم 

: دومرف یم  دروم  نیا  ردهللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  .تسا  یناگمه  يا  هفیظو  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  نیارب ، انب 

فورعم هب  رما   (2) .دنک یهن  ار  وا  دیاب  درک  یـسک  کی  فالخ  کی  رگا  .تسا  بجاو  تلم  همه  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
همه هن .]  ] يرگید رب  دـشاب و  بجاو  یکی  رب  هک  تسین  يزیچ  کـی  .تسا  بجاو  سک  همه  رب  هک  تسا  يروـما  زا  رکنم  زا  یهن  و 
روط نیمه  مه  ار  نارگید  هک  میتـسه  فلکم  رون ، هب  تملظ  زا  مینک  جراـخ  مینک و  ظـفح  ار  ناـمدوخ  میفلکم  هک  روط  ناـمه  اـم 

(3) .مینک توعد 

: میناوخ یم  نینچ  متشه  لصا  رد  .تسا  هدش  هجوت  رما  نیا  هب  زین  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد 

تبسن مدرم  هدهع  رب  لباقتم  یناگمه و  تسا  يا  هفیظو  رکنمزا ، یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ ، هب  توعد  ناریا ، یمالسا  يروهمج  رد 
.دنک یم  نیعم  نوناق  ار  نآ  تیفیک  دودح و  طیارش و  .تلود  هب  تبسن  مدرم  مدرم و  هب  تبسن  تلود  رگیدکی ، هب 

125 ص :

ص 12429. همکحلا ، نازیم  - 1
ص 125. مهدجه ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجو  تسج  رد  - 2

ص 386 و 387. ج 11 ، رون ، هفیحص  - 3
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.میشاب ملاس  بولطم و  يا  هعماج  دهاش  ات  دریگ  تروص  يدج  هجوت  زین  فورعم  هب  رما  دعب  هب  دیاب  رکنم ، زا  یهن  رانک  رد 

اه یشورف  بارش  ندش  هدیچرب  . 15

يولهپ میژر  تارکنم  دـسافم و  نارازه  زا  یکی  اه ، هلحم  اه و  ناـبایخ  رد  روشک  رـسارس  رد  ناوارف  ياـه  یـشورف  بورـشم  دوجو 
یشورف بارش  مارح  رما  هب  ینلع  ندیشخب  تیمسر  دصق  اه ، هدکیم  اه و  یشورف  بورـشم  شرتسگ  سیـسأت و  اب  يولهپ  میژر  .دوب 

ناشن یعرش  نیزاوم  اب  تفلاخم  ندرک  ینلع  هب  تبسن  ار  دوخ  تماهش  یخاتسگ و  تساوخ  یم  نینچمه  .تشاد  يراوخ  بارـش  و 
مارح و لـمع  نیا  اـهنآ ، رمتـسم  تیلاـعف  زکارم و  نیا  دوجو  .دـشکب  نید  ياـملع  ناملـسم و  مدرم  خر  هب  ار  دوخ  تردـق  دـهدب و 

.دش یم  یعیبط  يداع و  هعماج ، رد  جیردت  هب  مارح  هانگ و  لمع  عقاو ، رد  .داد  یم  هولج  يداع  مدرم ، هدوت  نیب  رد  ار  عرـش  فالخ 
يراوخ و بورشم  هب  ار  مدرم  ندش  هدولآ  هنیمز و  روشک ، رسارس  رد  ناوارف  دادعت  هب  مه  نآ  یشورف  بورشم  زکارم  دوجو  ِفرص 

.تسا هتفرگ  رارق  دنوادخ  یهن  دروم  نآرق  رد  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  يراوخ  بارش  مالـسا ، رظن  زا  .درک  یم  مهارف  يراسگ  یم 
: دیامرف یم  هرقب  هروس  هیآ 219  رد  دنوادخ 

نآ زا  اـهنآ  هاـنگ  یلو  دراد ، ناـمدرم  يارب  ییاـهدوس  تسا و  یگرزب  هاـنگ  ود ، نآ  رد  وگب  .دنـسرپ  یم  راـمق  یم و  هراـبرد  وت  زا 
.تسا رت  گرزب 
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.تفر نیب  زا  لماک  روط  هب  ینلع  يراسگ  یم  يراوخ و  بورشم  یشورف ، بارش  زکارم  ندش  هدیچرب  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  اب 
طباور ندـش  تسـس  مدرم ، سیماوـن  يارب  تمحازم  داـجیا  ناـناوج ، يورین  نتفر  لـیلحت  هریبـک ، هاـنگ  باـکترا  زا  بیترت ، نیا  هـب 

هناتـسم و ياهاوعد  اه و  يریگرد  یـشک ، مدآ  لتق و  یعامتجا ، تاـفلخت  میارج و  باـکترا  شیازفا  هداوناـخ ، داـهن  یگداوناـخ و 
.دش يریگولج  یمومع  شیاسآ  تینما و  بلس  اه و  نابایخ  اه و  هچوک  رد  اه  یشک  هدبرع 

داسف ياه  هناخ  ندش  هدیچرب  . 16

هریبک ناهانگ  زا  انز  .دـنداد  یم  رارق  نار  توهـش  زاب و  سوه  نادرم  رایتخا  رد  ار  دـساف  نانز  یمـسر ، تروص  هب  داسف  ياه  هناـخ 
: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  تسا و 

(32 ءارسا :  ) .تسا دنسپان  رایسب  یهار  تشز و  رایسب  يراک  هک  دیوشن  کیدزن  انز  لمع  هب  زگره  و 

زا هک  زکارم  نیا  دوجو  لاح ، نیا  اب  دوبن ، زکارم  عون  نیا  صتخم  دش و  یم  ماجنا  رایـسب  زین  هتـشذگ  ياه  نامز  رد  انز  تشز  لمع 
ندش هدولآ  اب  درم  نز و  نارازه  دش  یم  ببس  داد ، یم  خر  اهنآ  رد  عورـشمان  طباور  نارازه  هنازور  دوب و  رادوخرب  تلود  تیامح 

یناوهـش و زیارغ  ياضرا  لابند  هب  افرـص  هک  دـنوش  لیدـبت  یتادوجوم  هب  جراخ و  تیناسنا ، یتح  تیونعم و  زا  هریبک ، هاـنگ  نیا  هب 
.دنتسه شیوخ  یناویح 

هداوناخ و لیکـشت  هب  نانآ  لـیامت  زا  دـش و  یم  ناـنآ  رتشیب  یگدولآ  هیاـم  زکارم  نیا  یناوج ، رد  یـسنج  زیارغ  ناـیغط  هب  هجوت  اـب 
جاودزا
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تیوه یب  راوخ و  یتادوجوم  هب  تفای و  یم  شهاک  تاـناویح  زا  رت  نییاـپ  یبتارم  هب  ناـنز  تیـصخش  زکارم ، نیا  رد  .تساـک  یم 
.دروآ ناغمرا  هب  ار  ینماد  كاپ  تفع و  درب و  نیب  زا  ار  اشحف  زکارم  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  .دندش  یم  لیدبت 

تاعوبطم اه و  باتک  ياوتحم  رد  لوحت  . 17

لاذـتبا و زا  هک  دـش  یم  رـشتنم  ، یناتـساد یخیرات ، یعامتجا ، يرنه ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  يدایز  ياه  باـتک  يولهپ ، نارود  رد 
یم تفلاخم  نوگانوگ  ياه  عوضوم  رد  یمالسا  ياوتحمرپ  ياه  باتک  پاچ  اب  لباقم ، رد  .دوب  رپ  نجهتسم  یقالخادض و  ریواصت 

هیامرـس اه  باـتک  نیا  پاـچ  رد  یتح  دوب و  یمالـسادض  یقالخادـض و  ياـه  باـتک  زا  تیاـمح  يولهپ ، تموکح  تسایـس  .دـش 
نیمه رد  دضتعم  ورسخ  داد ، یم  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  تیدج  مالـسا  اب  تیدض  رد  هاش  صخـش  دوخ  .درک  یم  تیلاعف  يراذگ و 

: دسیون یم  دروم 

يوروش ناسانش  مالسا  ناسانـش و  قرـش  زا  هدع  کی  طسوت  ارهاظ  نوسفا ، رحـس و  نانابهگن  مان  هب  یباتک  يولهپ ، میژر  نارود  رد 
همجرت و هسنارف  رد  باتک  نیا  .دـنربب  نیب  زا  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  ناناملـسم  نامیا  دـندوب  هدرک  شـالت  نآ  رد  و   [ دوب  ] هدـش هتـشون 

هفاضا هتفگ و  ار  نایرج  ینّیزم  تسیچ ؟ باتک  نیا  نایرج  دیوگ : یم  ینّیزم  هب  هاش  .دوب  هدش  لاسرا  ناریا  هب  يدادعت  هدش و  پاچ 
: دـیوگ یم  دـنک و  یم  ضارتعا  هاش  .مدرک  يروآ  عمج  هتفرگ و  دوب ، هدـش  لاسرا  ناریا  هب  هک  ار  اـهنآ  همه  ولج  ناـبرق  دـنک : یم 

نآ راشتنا  ولج  ارچ  .تسا  هدش  مالسا  نید  هب  يدایز  تناها  اه  تسینومک  طسوت  باتک  نیا  رد  ما  هدینش 
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نیا ارچ  .دش  یم  رشتنم  هبسک  اه و  يرازاب  فانـصا و  یناحور ، لفاحم  نایم  رد  باتک  نیا  دیدوب  هتـشاذگ  شاک  يا  دیا ؟ هتفرگ  ار 
(1) .دنناوخب ات  دیداتسرفن  یناهبهب  ياقآ  يدرجورب و  هللا  تیآ  یناشاک ، هللا  تیآ  يارب  ار  باتک 

شیازفا اه و  باتک  یـشزرا  ياوتحم  رد  يریگ  مشچ  لوحت  تشادرب و  نایم  زا  مه  ار  موش  هئطوت  نیا  ياه  هنیمز  یمالـسا  بـالقنا 
ناونع نارازه  ات  دش  مهارف  یبالقنا  دهعتم و  ناملـسم و  ناگدنـسیون  يارب  ناکما  نیا  بیترت ، نیدب  .دروآ  دوجو  هب  اهنآ  ناگرامش 

.دننک پاچ  هدش  دای  ياه  عوضوم  اب  باتک 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

ادهش ءامد  .ءادهـشلا  ءامد  نم  لضفا  املعلا  دادم  دوش و  یم  هتخیر  اه  ههبج  رد  هک  تسا  ییاه  نوخ  تیمها  لثم  تاراشتنا ، تیمها 
اه ملق  دنزاس و  یم  اه  ملق  ار  ادهـش  ًالوصا  دنـشاب و  هدنزاس  دناوت  یم  رتشیب  اه  ملق  نکل  تسا ، هدـنزاس  دنمـشزرا و  رایـسب  هچرگا 

(2) .دنرورپ دیهش  هک  دنتسه 

هنوگ هب  دنتشاد ، صاصتخا  نجهتسم  رایسب  ریواصت  هب  افرص  زین  اه  هیرشن  اه و  هلجم  یخرب  يولهپ ، تموکح  نامز  رد  دنامن  هتفگان 
: دیامرف یم  تالجم  نیا  شهوکن  رد  دوخ  یهلا  یسایس _  همان  تیصو  رد  ماما  ترضح  هک  يا 

شیوخ و یگنهرفدـض  تـالاقم  رد  تاـقباسم  اـب  اـه  هماـنزور  زیگنا و  فسا  راـب و  حاـضتفا  ياـه  سکع  اـه و  هلاـقم  اـب  اـه  هلجم 
اب یمالسادض ،
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(1) .دندرک یم  تیاده  قرش  ای  برغ  يوس  هب  ار  رثؤم  ناوج  هقبط  هژیو  هب  مدرم  راختفا ،

ار ام  ياه  ناوج  هک  ردق  نآ  دروخ و  رگید  ياه  هاگتسد  زا  رتمک  دروخ ، یتوغاط  ياه  هناسر  تاعوبطم و  زا  مالـسا  هک  يا  همدص 
نآ داسف ، زکارم  هک  تسین  مولعم  دندیـشک ، داسف  هب  رتدساف  نویزیولت  ویدار و  نآ  رتدـساف و  ياه  هلجم  نآ  دـساف و  تاعوبطم  نیا 
هک دوب  یهورگ  ياه  هناـسر  نیا  ماـمت  نویزیولت و  ویدار و  نیا  تاـعوبطم و  نیا  دوب و  تـالجم  نیا  .دنـشاب  هدیـشک  داـسف  هب  ردـق 

(2) .دناشک داسف  فرط  هب  دشکب ، بدا  ملع و  فرط  هب  دشکب ، هاگشناد  فرط  هب  هکنیا  ياج  هب  ار  ام  ياه  ناوج 

اهامنیس نویزیولت و  ویدار و  یلم  هناسر  رد  لوحت  . 18

عیـسو اه و  هناخ  همه  رد  نویزیولت  روضح  .تسا  راذگرثا  رایـسب  یفنم  ای  تبثم  تهج  رد  هچ  نویزیولت  یعمج ، ياه  هناسر  نایم  زا 
ياشامت هب  مدرم  تیرثکا  هتعاس  دنچ  ای  کی  لاغتشا  نآ ، ندوب  يرـصب  یعمـس و  هدننیب ، رب  میقتـسمریغ  ریثأت  نآ ، دُرب  هنماد و  ندوب 

یم ینخس  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  .تسا  هناسر  نیا  تیمها  هدنهد  ناشن  ینـس ، رظن  زا  نآ  نابطاخم  عونت  زور و  رد  نآ 
: دیامرف

یم دـنک و  حالـصا  ار  تکلمم  کی  دـناوت  یم  نویزیولت  ویدار  .تسا  رت  ساسح  تسه ، هک  ییاه  هناسر  مامت  زا  نویزیولت  ویدار و 
یم تسا  ربانم  رد  هک  یظفل  تاغیلبت  هن  دناوت ، یم  رتائت  هن  دناوت ، یم  امنیـس  هن  دناوت ، یم  همانزور  هن  ار  نیا  .دـشکب  داسف  هب  دـناوت 

اهنیا هکنیا  يارب  دناوت ،
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مه دراد و  يدایز  تیمها  دساف  تاغیلبت  فرط  رد  مه  هک  تسا  یهاگتسد  کی  نویزیولت  ویدار و   (1) .تسا دودحم  ناشعاعش  همه 
(2) .تسا همه  زا  رتشیب  نویزیولت  تیمها  اهتنم  .تسا  روط  نیا  تاعوبطم  مامت  ...حیحص  تاغیلبت  فرط  رد 

ریواـصت شیاـمن  اـب  نوـیزیولت  .تفرگ  یم  هرهب  نآ  یبـیرخت  یفنم و  تـهج  رد  تـیمها  رپ  هناـسر  نـیا  زا  يوـلهپ  مـیژر  هنافـسأتم 
دارفا رب  مارح ، ياهزاوآ  صقر و  یقیسوم و  شخپ  نجهتـسم ، ياهوش  هدننک ، هارمگ  لذتبم و  ياه  ملیف  یقالخادض و  نجهتـسم و 

نانز و نیب  یقالخادض  عورـشمان و  طباور  جیورت  یبرغ ، طحنم  گنهرف  جـیورت  .تشاد  يرگناریو  رثا  ناوج  لسن  هژیو  هب  هعماج و 
ياه هصاقر  اه و  هشیپرنه  اه ، هدنناوخ  لیبق  زا  فرحنم  دساف و  دارفا  غیلبت  یفرعم و  یتفع ، یب  یباجح و  یب  گنهرف  جیورت  نادرم ،

هب وا  زا  هدافتـسا  نز و  تیـصخش  هب  یتـمرح  یب  یناویح ، یناوهـش و  هیحور  تیوقت  کـیرحت و  وگلا ، ناونع  هب  یجراـخ  یلخاد و 
يزوریپ اـب  هناـتخب  شوخ  .دوب  هناـسر  نیا  ياـه  هماـنرب  ياهدـمآ  یپ  زا  ناراد ، هیامرـس  بیج  ندرک  رپ  يارب  یتاـغیلبت  رازبا  ناوـنع 

، مدرم یلاعت  دشر و  تهج  رد  دیفم  هدـنزاس و  ياه  همانرب  هئارا  اب  نویزیولت  ویدار و  تفای و  نایاپ  كانفـسا  تیعـضو  نیا  بالقنا ،
.دنتشادرب يرثؤم  ياه  ماگ 

زا شیب  اهامنیس  رد  یقالخا  داسف  طاطحنا و  دندوب ، يولهپ  میژر  نارود  یقالخادض  دساف و  ياه  طیحم  زا  رگید  یکی  زین  اهامنیس 
ویدار و
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نارتخد نادرم و  نانز و  عورشمان  طالتخا  اه و  یگدولآ  عاونا  يارب  دعتسمو  هتسب  ییاضف  اهامنیس ، طیحم  اضف و  مه  .دوب  نویزیولت 
هب اه  ملیف  هنوگ  نیا  داسف  .دوب  نجهتـسم  تشز و  ياه  هنحـص  زا  رپ  دش ، یم  هداد  شیامن  هک  ییاه  ملیف  مه  دوب و  ناوج  نارـسپ  و 
رد هطباض  نیا  دـنچ  ره  .دـننک  عونمم  لاس  زا 18  رتمک  صاخـشا  يارب  رهاظلا  رد  ار  نآ  ياـشامت  دـندوب  ریزگاـن  هک  دوب  يا  هنوگ 
زین اه  همانزور  اریز  دنتخادرپ ؛ یم  اه  ملیف  هنوگ  نیا  ياشامت  هب  زین  ناوجون  نارـسپ  نارتخد و  زا  يرایـسب  دـش و  یمن  تیاعر  لمع 
لاس زا 18  رتمک  صاخشا  يارب  نآ  ياشامت  هک  دوب  ییاه  ملیف  ياشامت  هب  مدرم  توعد  اهامنیس و  یتاغیلبت  ياه  یهاگآ  زا  راشرس 

عورشمان و طباور  زا  يرایسب  .تشاد  هعماج  ناناوج  هژیو  هب  نادرم  نانز و  رب  يدیدش  هدننک  هابت  راثآ  اه ، ملیف  نیا  هتبلا  .دوب  عونمم 
هعماج و رد  اهنآ  رادرک  لامعا و  زا  دیلقت  هب  ار  ناناوج  تشاد و  یشزومآ  هبنج  ناناوج  يارب  امنیس ، هدرپ  رب  هتسب  شقن  یقالخادض 
ملاس و ياه  ملیف  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  زورما  .داد  نایاپ  مه  هدـسفم  نیا  هب  بالقنا  يزوریپ  .تشاد  یم  او  یگداوناخ  طیحم 

.دیآ یم  رد  شیامن  هدرپ  هب  اهامنیس  رد  يدایز  دیفم 

نانز يونعم  تلزنم  شزرا و  يایحا  . 19

یعقاو تیوه  یلم و  یمالسا و  تیـصخش  یبرغ ، گنهرف  ریثأت  تحت  يولهپ  میژر  رد  هک  ار  ناریا  نانز  دش  قفوم  یمالـسا  بالقنا 
.دـنادرگرب ناش  یعقاو  هاگیاج  هب  دـندوب ، هدـش  عورـشمان  ياه  سوه  ياـضرا  يارب  يا  هلیـسو  هداد و  تسد  زا  ار  شیوخ  يرطف  و 

دوجو هب  ار  رواب  نیا  بالقنا 
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، یـسایس یعاـمتجا و  یگنهرف ، ياـه  هنیمز  زا  يرایـسب  رد  دـناوت  یم  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  هعماـج  هرکیپ  زا  یمین  نز ، هـک  دروآ 
ماقم و مالـسا ، اریز  تسوا ، هدهع  هب  ناسنا  لسن  هداوناخ و  تمالـس  تلاصا و  هک  دنامهف  نز  هب  بالقنا  .دشاب  هتـشاد  لاعف  روضح 

هدومرف هنیمز  نیمه  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دراد  دنزرف  شرورپ  رد  ار  مهس  نیرتشیب  ردام  تسا و  لئاق  نز  يارب  يا  هژیو  مارتحا 
(1) «. دور یم  جارعم  هب  درم  نز ، نماد  زا  : » تسا

، يدام نارتخد ، ناـنز و  هب  يولهپ  میژر  شرگن  .تسا  بـالقنا  مهم  رایـسب  ياهدرواتـسد  زا  نارتخد  ناـنز و  يونعم  تلزنم  ياـیحا 
شایع نادرم  ینار  توهـش  يارب  نز  زا  يولهپ  میژر  يرازبا  هدافتـسا  تسایـس  زین  اعدا  نیا  لیلد  .دوب  هنایوج  تذل  هنابلط و  تعفنم 

زیمآ تناها  راتفر  نیا  يرگاشفا  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هزرابم و  نارود  ناـمه  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  .دوب 
: دومرف هسنارف  نویزیولت  اب  يا  هبحاصم  رد  رویرهش 1357  رد  ناشیا  .درک  تفلاخم  دساف  گنهرف  نیا  اب  تخادرپ و 

.دـشاب ابیرف  ابیز و  دـیاب  وا  هک  تسا  نآ  نز  زا  نم  كرد  تسا  هتفگ  ییایلاتیا  ربخم  اب  هبحاصم  رد  لقن  بسح  هب  هک  تسا  هاش  نیا 
(2) .دناشک یم  داسف  هب  ار  اه  نز  هک  تسا  هاش  نیا 

ینیمخ ماما  بان  لیصا و  شنیب  اب  هسیاقم  رد  يرازبا  هاگدید  نیا 

133 ص :
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ناریا یمالسا  بالقنا  درواتسد  ودو  دون  زا  یصیخلت  بالقنا : www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 144 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13366/AKS BARNAMEH/#content_note_133_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13366/AKS BARNAMEH/#content_note_133_2
http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  هک  اجنآ  دبای ، یم  دومن  رتشیب  هللا  همحر 

یم ادخ  تسا ، هدرک  تمدـخ  نز  هب  مالـسا  هک  ردـق  نآ  .تسا  هداد  تاجن  هدوب ، تیلهاج  رد  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  ار  اه  نز  مالـسا 
نامه دهاوخ  یم  مالـسا  هدش ؟ هچ  مالـسا  رد  هدوب و  هچ  نز  تیلهاج  رد  هک  دیناد  یمن  امـش  .تسا  هدرکن  تمدخ  درم  هب  هک  دناد 

هک دـهاوخ  یم  ناشلد  اقآ  هک  دوش  يزیچ  کی  نز  هکنیا  هن  اما  دـنکب ، مه  نز  دـنک ، یم  ار  یـساسا  ياـهراک  همه  درم  هک  يروط 
.دریگب ار  اهنیا  ولج  دهاوخ  یم  مالـسا  دوش ! طولخم  يروط  نآاه  ناوج  اب  .دوشب  طولخم  مدرم  اب  هعماج و  يوت  دـیایب  هدرک  كزب 

یم اهنیا  .دیایب  نوریب  تیلعف  نیا  زا  هک  دهدب  تیـصخش  نز  هب  دـهاوخ  یم  .دـنک  ظفح  ار  نز  مارتحا  تیثیح و  دـهاوخ  یم  مالـسا 
(1) .مالسا تسا  فلاخم  ار  نیا  .دننک  تسد  نآ  هب  تسد  نیا  زا  ار  وا  دنشورفب و  ار  نز  دنهاوخ 

: تسا دوهشم  ًالماک  زین  ناشیا  رگید  نانخس  رد  ماما  ترضح  شرگن  نیا 

هعماـج نآ  رد  ناـنز  داـسف  حالـص و  زا  هعماـج  کـی  داـسف  حالـص و  .تسا  رادروخرب  صاـخ  ياـه  یگژیو  زا  ملاـع  رد  نز  شقن 
کی شتاـکرب  زا  هک  دـهد  لـیوحت  هعماـج  هب  يدارفا  دوخ  نماد  زا  دـناوت  یم  هک  تسا  يدوـجوم  اـتکی  نز ، .دریگ  یم  همـشچرس 

مالسا هک  یتیانع   (2) .دشاب نآ  سکع  هب  دناوت  یم  .دنوش  هدیشک  یناسنا  يالاو  ياه  شزرا  تماقتـسا و  هب  اه  هعماج  هکلب  هعماج ،
، نانز .دنراد  نادرم  زا  يرتشیب  قح  نانز  تضهن ، نیا  رد  دراد ، نادرم  هب  هک  تسا  یتیانع  زا  رتشیب  دراد ، نانز  هب 
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ناسنا عاجـش و  نانز  رگا  .زاس  ناسنا  زین  نانز  تسا و  زاـس  ناـسنا  میرک ، نآرق  .دـننک  یم  گرزب  دوخ  ناـماد  رد  ار  عاجـش  نادرم 
نز .تسا  درم  نز و  حالـص  هب  همه  مالـسا  نیناوق  .دنوش  یم  هدیـشک  طاطحنا  تسکـش و  هب  اه  تلم  دنوش ، هتفرگ  اه  تلم  زا  زاس 

(1) .دنک تلاخد  تکلمم  یساسا  تاردقم  رد  دیاب 

، هاگن نیا  رد  .دش  هدـنادرگزاب  وا  هب  یناسنا  تمارک  ایحا و  یمالـسا ، بالقنا  وترپ  رد  نز  تلزنم  یبالقنا ، ینید و  شرگن  ساسا  رب 
هتبلا .تسا  هتـسباو  يو  هب  روشک  تداعـس  تواقـش و  تسا و  هعماج  یبرم  نز ، .تساـه  تداعـس  همه  أدـبم  هکلب  تسین ، رازبا  نز ،

زا ار  نانآ  دروآ و  دوجو  هب  یمیظع  يرکف  یحور و  لوحت  نانز ، رد  یناسنا  تمارک  داجیا  رب  نوزفا  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ 
درک و لیدبت  رازگ  تمدخ  لاعف و  روبص ، مواقم و  رورپدیهـش ، راکادف و  عاجـش ، ییاه  ناسنا  هب  شیارآ  سابل و  راتفرگ  يدوجوم 
اه و ههبج  زا  ینابیتشپ  رد  نارتخد  نانز و  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  .تخاـس  گـنررپ  عاـمتجا  هناـخ و  طـیحم  رد  ار  ناـنآ  شقن 

هدش داجیا  يرکف  یحور و  تالوحت  زا  يرگید  هولج  دنتشاد و  هدرتسگ  يروضح  یعامتجا ، ياه  تیلاعف  یگدنزاس و  ياه  هصرع 
.دنتشاذگ شیامن  هب  ار 

: دیامرف یم  ینخس  ردهللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

یناسنا شزرا  شزرا ، زورما  دوب و  اذـک  ياه  هاگلزنم  اذـک و  ياه  سابل  عّوهم و  شیارآ  زا  ترابع  تبترم  نأش و  قباـس ، میژر  رد 
شزرا تسا ؛
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دنتـساوخ یم  رخاف  ياه  سابل  دـساف و  ياه  شیارآ  اب  هک  ییاهنآ  رگید  ناوناب ، رـشق  رد  لوحت  نیمه  هطـساو  هب  هک  تسا  یقـالخا 
(1) .دنا هدز  تلاجخ  دنموکحم و  ام  هعماج  نیب  رد  دننک  یشورفرخف 

نانز زا  هبناج  همه  تیامح  . 20

اه تیامح  نیا  .تسا  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، فلتخم  روما  رد  ناوناب  زا  هبناج  همه  تیامح  بالقنا ، ياهدرواتـسد  رگید  زا 
شیپ تلود  ياه  همان  نییآ  اه و  هبوصم  زین  یمالـسا و  ياروش  سلجم  بوصم  نیناوق  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد 

، يرادراب نارود  تیاـمح  نادـنزرف ، تناـضح  هیرهم ، قـالط ، جاودزا و  یگداوناـخ ، یهاـفر ، فلتخم  داـعبا  رد  تسا و  هدـش  ینیب 
نز يواست  دروم  رد  یـساسا  نوناق  موس  لصا  مهدراهچ  دنب  .تسا  هتفای  یلجت  نوناق  ربارب  رد  درم  اب  يواست  هقفن ، هداوناخ ، هاگداد 

: دیوگ یم  نوناق  ربارب  رد  درم  و 

.نوناق ربارب  رد  مومع  يواست  همه و  يارب  هنالداع  ییاضق  تینما  داجیا  درم و  نز و  زا  دارفا  هبناج  همه  قوقح  نیمأت 

همه قوقح  تسا  فظوم  تلود  درادـن و  دوجو  اهنآ  هبناج  همه  قوقح  نیمأت  تهج  رد  درم  نز و  نیب  یتواـفت  دـنب ، نیا  ساـسا  رب 
اب تاهج  ماـمت  رد  ار  نز  قوقح  تسا  فظوم  تلود  یـساسا ، نوناـق  لصا 21  رب  انب  .دـنک  نیمأت  نادرم  دـننامه  زین  ار  نانز  هبناـج 

: دهد ماجنا  ار  ریز  روما  دنک و  نیمضت  یمالسا  نیزاوم  تیاعر 

يایحا نز و  تیصخش  دشر  يارب  دعاسم  ياه  هنیمز  داجیا  . 1
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؛ يونعم يدام و  قوقح 

؛ تسرپرس یب  ناکدوک  زا  تیامح  دنزرف و  تناضح  يرادراب و  نارود  رد  صوصخلاب  ناردام  تیامح  . 2

؛ هداوناخ ياقب  نایک و  ظفح  يارب  حلاص  هاگداد  داجیا  . 3

؛ تسرپرس یب  هدروخ و  لاس  نانز  ناگ و  هویب  صاخ  همیب  داجیا  . 4

.یعرش یلو  ندوبن  تروص  رد  هتسیاش  ناردام  هب  نادنزرف  تیمومیق  ياطعا  . 5

: دناد یم  مرج  ار  هقفن  ندرکن  تخادرپ  زین  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 642 

عانتما هقفنلا  بجاو  صاخـشا  ریاس  هقفن  هیدأت  زا  ای  دهدن  نیکمت  تروص  رد  ار  دوخ  نز  هقفن  یلام ، تعاطتـسا  نتـشاد  اب  سک  ره 
.دیامن یم  موکحم  سبح  هام  جنپ  ات  زور  کی  هام و  هس  زا  ار  وا  هاگداد  دیامن ،

سلجم بوصم 10/9/1362  ناوناب  تقو  همین  تمدـخ  نوناق  یتمدـخ ، یلغـش و  روما  رد  ناوناب  هژیو  یتیامح  نیناوق  زا  رگید  یکی 
رگید زا  ناریزو ، تــئیه  بوصم 25/3/1367  تیروذـعم  زا  رادراـب  ناوناـب  هدافتـسا  تدـم  هماـن  بیوصت  .تسا  یمالـسا  ياروـش 

بوصم 29/4/1376 ، ) هیرهم هرابرد  یندـم  نوناـق  هدام 1082  هب  هرـصبت  کی  قاحلا  اـب  نینچمه  .تسا  ناـنز  زا  یتیاـمح  تاررقم 
يارجا لاس  هب  تبـسن  هیدأت  نامز  هنالاس  تمیق  صخاش  رییغت  اب  بسانتم  دشاب ، جـیار  هجو  هیرهم  هچنانچ  یمالـسا ) ياروش  سلجم 

.دوش یم  تخادرپ  هبساحم و  دقع ،
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یشزومآ ماظن  رد  لوحت  . 21

یب نید ، يدمآراکان  تسایس و  زا  نید  ییادج  جیورت  ساسا  رب  یشرورپ  یشزومآ و  نالک  ياه  تسایس  یمالـسا ، بالقنا  زا  لبق 
يرازگرب یـصوصخ ، سرادـم  رد  نارـسپ  نارتخد و  طالتخا  یتفع ، یب  یباجح و  یب  هعـسوت  ینید ، ياه  هزومآ  هب  تبـسن  یتوافت 

نآ دننام  یبرغ و  گنهرف  غیلبت  هدز ، برغ  دساف و  قیالان و  ناریدـم  ناملعم و  يریگراک  هب  دـساف ، ياه  همانرب  اب  طلتخم  ياهودرا 
ناراکردـنا تسد  هکلب  تفر ، رانک  هتـشذگ  طلغ  ياه  يریگ  تهج  اه و  تسایـس  اهنت  هن  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  .دوب 

ياه ماگ  نازومآ  شناد  ینید  یبهذم و  شرورپ  تهج  رد  تسرد  ياه  يریگ  تهج  اه و  تسایس  اب  دنتـسناوت  شرورپ  شزومآ و 
نید تیعقاو  اب  نازومآ  شناد  ییانشآ  هب  هک  دننک  يزیر  یپ  ار  يدیدج  ياه  تسایـس  لوصا و  ات  دندیـشوک  نانآ  .دنرادرب  يرثؤم 

گنهرف جیورت  سرادـم ، رد  هناخزامن  داجیا  سرادـم ، رد  یگنهرف  یبهذـم و  ياه  تیلاعف  شرتسگ  یمالـسا ، میهافم  بهذـم و  و 
یقالخا داسف  رهاظم  اب  هزرابم  هلباقم و  رتخد ، نازومآ  شناد  نیب  رد  فافع  باجح و  گنهرف  جـیورت  تعامج ، زامن  یناوخزاـمن و 

نازومآ شناد  ندرک  انشآ  ناشخرد ، رترب و  ياهدادعتـسا  قیوشت  مالـسا ، رظن  زا  شناد  تیمها  رب  دیکأت  یباجح ، یب  یتفع و  یب  و 
جیورت نآ ، یلاع  میهافم  نآرق و  اب  ییانـشآ  گنهرف  جـیورت  یناـهج ، ياـه  تیعقاو  برغ و  قرـش و  يرابکتـسا  ياـه  تسایـس  اـب 

نمجنا یتیبرت و  روما  لیبق  زا  يزومآ  شناد  هدنزاس  ملاس و  ياه  لکشت 
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هراشا ناوت  یم  یقالخا  دـسافم  ندودز  زومآ و  شناد  نارتخد  یـشزرو  ياه  طیحم  رد  ینید  ملاس  ياضف  داجیا  جیـسب ، یمالـسا و 
.درک

بسک نازومآ و  شناد  تامولعم  شیازفا  یملع و  حطـس  ياقترا  شرورپ ، شزومآ و  هزوح  رد  بالقنا  مهم  ياهدرواتـسد  زا  یکی 
زا کی  چـیه  رد  یناریا  نازومآ  شناد  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  لـبق  .تسا  یناـهج  فلتخم  ياـهدایپملا  رد  یملع  ياـه  تیقفوم 

نازومآ شناد  ندرک  دنم  هقالع  سرادم و  یـضایر  سورد  هینب  تیوقت  يارب  بالقنا ، زا  دعب  .دنتـشادن  تکرـش  یناهج  ياهدایپملا 
تکرش 90 اب  زاریش  رد  نیدرورف 1363  رد  روشک  ياه  ناتسریبد  یضایر  هتشر  نازومآ  شناد  يرسارس  تاقباسم  یضایر ، هتشر  هب 

یم رازگرب  يرتشیب  مامتها  تیدـج و  اـب  تاـقباسم  نیا  هلاـس  همه  سپ ، نآ  زا  .دـش  رازگرب  هدـیزگرب  نازومآ  شناد  نیرتهب  زا  رفن 
، یناهج لوا  ماقم  راب  هس  هدـش و  رتشیب  لاس  هب  لاس  يزومآ ، شناد  یناهج  ياهدایپملا  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  ناریا  تیقفوم  .دوش 

(1) .تسا هدروآ  تسد  هب  ار  یناهج  موس  ماقم  زین  راب  ود  یناهج و  مود  ماقم  راب  ود 

هعـسوت .تسا  شرورپ  شزومآ و  هزوح  رد  یمالـسا  بـالقنا  ياهدرواتـسد  رگید  زا  فلتخم ، داـعبا  رد  شزومآ  تیوـقت  هعـسوت و 
خرن شیازفا  یلیـصحت ، رذـگ  نازیم  ياقترا  یلیـصحت ، شـشوپ  نازیم  شیازفا  يا ، هفرح  ینف و  سرادـم  هعـسوت  یلیـصحت ، عطاقم 

، نازومآ شناد  یلوبق 

139 ص :
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زا جراخ  سرادم  هعسوت  ناشخرد ، ياهدادعتسا  شرورپ  هعـسوت  ییانثتـسا ، ناکدوک  شزومآ  هعـسوت  یـشزومآ ، ياهاضف  شیازفا 
.تسا دراوم  نیا  هلمج  زا  نایگنهرف  هب  یناسر  تامدخ  شیازفا  ناراگزومآ و  یلیصحت  حطس  شیازفا  روشک ،

، شرورپ شزومآ و  ترازو  هعماج ، فعضتسم  مورحم و  راشقا  هب  هجوت  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  سدقم  فده  هب  هجوت  اب 
يارب يدـنلب  ياه  ماـگ  هار ، نیا  رد  هداد و  رارق  دوخ  ییارجا  ياـه  تیولوا  رد  ار  مورحم  قطاـنم  نازومآ  شناد  عضو  هب  یگدیـسر 

نتم هک  اج  نآ  زا  .تسا  هتشادرب  مورحم  قطانم  اهاتـسور و  رد  زاین  دروم  تازیهجت  ناراگزومآ و  نتفرگ  تمدخ  هب  يزاس ، هسردم 
نانآ یتیبرت  ياه  يریگ  تهج  يزاس و  گـنهرف  رد  تسا و  نازومآ  شناد  تیبرت  میلعت و  ياـنبم  یـسرد ، ياـه  باـتک  ياوتحم  و 

.تسا هدش  اهنآ  ياوتحم  تیوقت  يارب  يا  هدرتسگ  شالت  دراد ، ییازسب  ریثأت 

اه هاگشناد  لالقتسا  . 22

یگنهرف و یعاـمتجا ، یـسایس ، فلتخم  ياـه  هصرع  رد  روشک  شزومآ  زکارم  نیرت  یلاـع  ناوـنع  هب  اـه  هاگـشناد  شقن  تیمها و 
: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  .تسین  هدیشوپ  یسک  رب  يداصتقا 

کی تشونرس  دیاب  هاگـشناد  زا  .تسا  تلم  کی  تواقـش  لباقم  رد  تداعـس و  زکرم  هاگـشناد ، .تسا  تالوحت  أدبم  اه ، هاگـشناد 
نییعت تلم 
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(1) .دوشب

دودـح ات  اه  شالت  نیا  .درک  یم  شالت  برغ  هب  اه  هاگـشناد  ندرک  هتـسباو  يارب  دوب ، برغ  هب  یکتم  هتـسباو و  نوچ  يولهپ  میژر 
رادرک راتفر و  هشیدـنا و  شزومآ ، تیریدـم ، يراذـگ ، تسایـس  ياه  هزوح  رد  رتشیب  اه  یگتـسباو  نیا  .دوب  هتـسشن  رمث  هب  يدایز 

هورگ رگید  زا  دنتشاد ، ناگناگیب  هب  روشک  ندرک  هتسباو  تهج  رد  اه  هاگشناد  هک  یشقن  عقاو ، رد  .دروخ  یم  مشچ  هب  نایوجشناد 
گنهرف یگتسباو ، فارحنا و  نیا  دوش ، جراخ  یگدنزاس  یلـصا  ریـسم  زا  هاگـشناد  هچنانچ  .دمآ  یمنرب  یگداس  هب  یعامتجا  ياه 

دهاوخ شرتسگ  ار  ییارگ  برغ  یتیوه و  یب  هنماد  دهد و  یم  تیارـس  یعامتجا  ياه  هزوح  رگید  هب  ار  یگتـسباو  ییارگ و  برغ 
: دیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  .داد 

نیا و نماد  هب  دنشکب  ار  ام  دنناوت  یمن  دنتـسه ، ناقهد  هک  یمدرم  .اکیرما  ای  يوروش  نماد  هب  دنـشکب  ار  ام  دنناوت  یمن  رازاب  مدرم 
ای اکیرما  نماد  رد  دـنک و  هتـسباو  ار  ام  دـناوت  یم  هک  نآ  .دـننکب  ار  راک  نیا  دـنناوت  یمن  دنتـسه ، اه  هناـخراک  رد  هک  یمدرم  .نآ 

(2) .مینک حالصا  ار  هاگشناد  مه  اب  دینک  تمه  .تسا  هاگشناد  رد  ام  زیچ  همه  هکنیا  يارب  تسا ، هاگشناد  دشکب ، يوروش 

: دومرف بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  زور  جنپ  اهنت  ور ، نیازا  .دوب  لئاق  یصاخ  تیمها  هاگشناد  لالقتسا  يارب  ناشیا 

141 ص :
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میلعت ار  ام  ياه  هچب  تسرد  ام  دـیتاسا  هک  دنتـشاذگ  یمن  .دنتـشاد  یم  هگن  بقع  دنتـشاد ، هک  یتردـق  ره  اب  ار  اـه  هاگـشناد  اـهنیا 
حیحـص روط  هب  هاگـشناد  هچنانچ  ...دندید  یم  هک  دوب  نیا  يارب  مه  نیا  دوش  تسرد  ناشتامیلعت  اه  هچب  هک  دنتـشاذگ  یمن  .دننک 

دوب يا  هشقن  کی  مه  نیا  .دنیآ  یم  نوریب  رامعتـسادض  دنیایب ، نوریب  هاگـشناد  زا  اه  ناوج  نیا  هک  دعب  دشاب ، لقتـسم  دـنک ، لمع 
دننک تیبرت  روط  نآ  ار  ام  ياه  ناوج  هک  میسرت  یم  هاگـشناد  زا  ام  .میـسرت  یمن  يداصتقا  رـصح  زا  ام   (1) .دندوب هدیشک  اهنیا  هک 

(2) .دننک مسینومک  هب  تمدخ  هک  دننک  تیبرت  ار  ام  ياه  ناوج  روط  نآ  هک  میسرت  یم  یهاگشناد  زا  ام  .دننکب  برغ  تمدخ  هک 

: دنک یم  وگزاب  نینچ  ار  هاگشناد  لالقتسا  تیمها  رپ  داعبا  رگید  ینانخس  رد  ماما  ترضح 

نماد هب  ار  ام  هک  یـصصخت  هک  مییوگ  یم  ام  .میفلاخم  بناجا  يرکون  اب  .میتسین  فلاخم  ملع  اـب  .میتسین  فلاـخم  صـصخت  اـب  اـم 
رد هک  یصصخت  ...هدنزاس  صـصخت  هن  تسا ، کلهم  صـصخت  نیا  دشکب ، نیچ  يوروش و  نماد  هب  ای  ناتـسگنا ، ای  دشکب  اکیرما 

رـضم ملع  ملع ، نآ  يوروش ، ای  اکیرما  فرط  هب  دـشکب  ار  اـم  هک  یملع  .تسا  رتـالاب  زیچ  همه  زا  شررـض  تسا ، بناـجا  تمدـخ 
هتـشاد يروشک  کی  میـشاب و  هتـشاد  یهاگـشناد  کی  میهاوخ  یم  اـم  .دروآ  یم  كـاله  اـه  تلم  يارب  هک  تسا  یملع  نآ  .تسا 

.دهدب تاجن  تساه ، یگتسباو  همه  زا  رت  كانرطخ  تساه و  یگتسباو  همه  رب  مدقم  هک  ار  يزغم  یگتسباو  نیا  هک  میشاب 
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، دنشابن یقرش  دنـشابن ، یبرغ  .دنروایب  راب  لقتـسم  ار  ام  ناناوج  ياهزغم  دنناوتب  دیتاسا  نآ  هک  میهاوخ  یم  ار  یهاگـشناد  دیتاسا  ام 
لاس دنچ  زا  دعب  هک  میشاب  هتشاد  یهاگـشناد  کی  میهاوخ  یم  ام  .دنـشابن  مه  هداز  یقت  دنـشابن و  كروتاتآ  .دنتـسیان  برغ  هب  ور 

(1) .مینک لیصحت  نامدوخ  ار  نامدوخ  جیاوح  مامت  رگید 

شـالت نایوجـشناد  ناداتـسا و  نیب  رد  ینید  ياـهرواب  تاداـقتعا و  ندرک  تسـس  يارب  ینید ، یگنهرف و  هـصرع  رد  يوـلهپ  مـیژر 
لاس 1356 رد  یتح  يولهپ  میژر  .دندرک  یمن  هدافتسا  بسانم  شـشوپ  زا  نایوجـشناد  ناداتـسا و  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، یم  يدایز 
درواین و ماود  رتشیب  زور  دنچ  حرط  نیا  هک  دنک  يریگولج  هاگشناد  هطوحم  هب  يرداچ  يوجشناد  نارتخد  دورو  زا  تفرگ  میمـصت 

.درک ینیشن  بقع  میژر 

شخب رد  ینید  ياهرواب  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  .داد  ناـیاپ  اـه  يرابودـنب  یب  دـسافم و  نیا  همه  هب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 
ناداتـسا نایوجـشناد و  اهنت  هن  .دـش  مکاح  اـه  هاگـشناد  طـیحم  رب  یملاـس  یمالـسا و  ياـضف  درک و  روهظ  نایوجـشناد  زا  یمیظع 

، رترب باجح  وجـشناد ، نارتخد  زا  یهجوت  لباق  رـشق  هکلب  دـندرک ، باختنا  رایتخا  لیم و  اب  ترورـض  دـح  رد  ار  یمالـسا  باـجح 
دوجو هب  يریگ  مشچ  تالوحت  زین  یمالـسا  تابجاو  ماکحا و  هب  لمع  هنیمز  رد  .دندیزگرب  شیوخ  باجح  ناونع  هب  ار  رداچ  ینعی 

ياه هنیمز  رد  نآرق  هب  شیارگ  فاکتعا و  تارایز ، هیعدا ، تعامج ، زامن  هب  يدج  هجوت  هزور و  زامن و  هضیرف  ماجنا  .دمآ 
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ناریا یمالسا  بالقنا  درواتسد  ودو  دون  زا  یصیخلت  بالقنا : www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 154 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13366/AKS BARNAMEH/#content_note_143_1
http://www.ghaemiyeh.com


جوا .تفاـی  جاور  یهاگـشناد  طـیحم  رد  یهجوت  لـباق  هدرتـسگ و  لکـش  هب  ریـسفت  میهاـفم و  ظـفح ، تئارق ، یناوـخور ، فـلتخم 
.درک هدهاشم  ناوت  یم  سدقم  عافد  نارود  رد  نایوجشناد  ياه  يراکادف  راثیا و  رد  ار  اه  هاگشناد  رد  يونعم  یگنهرف و  تالوحت 
هولج هدازآ ، زابناج و  دیهش ، نارازه  میدقت  سدقم و  عافد  ياه  هنحـص  رد  روشک  رـسارس  زا  وجـشناد  رازه  اه  هد  هنابلطواد  روضح 

يادتبا زا  اهنآ  ندش  هنیداهن  تالوحت و  نیا  لیمکت  يارب  .تسا  روشک  ياه  هاگشناد  هصرع  رد  هدش  داجیا  یگنهرف  تالوحت  زا  يا 
ماما ترـضح  .تفرگ  رارق  نالوئـسم  راک  روتـسد  رد  يدـج  تروص  هب  اـه  هاگـشناد  رد  مزـال  تاحالـصا  داـجیا  بـالقنا ، يزوریپ 

: دومرف هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ 

مولع طقف  هک  تسا  نیا  هن  دـشاب ، یمالـسا  دـشاب و  هتـشاد  يداینب  تارییغت  دـنکب و  رییغت  ناینب  زا  دـیاب  هاگـشناد  مییوگ  یم  هک  اـم 
مییوگ یم  ام  .تسا  كاخ  بآ و  نیا  نادنزرف  یقرت  زا  عنام  ام  ياه  هاگـشناد  هک  مییوگ  یم  ام  ...دننک  سیردت  اجنآ  رد  ار  مالـسا 

ام ياه  هاگشناد  زا  هک  يزیچ  نآ  اذهل  .دنتـسین  یمالـسا  تیبرت  هب  یبرم  دنرادن ؛ تیبرت  دندرک ، ادیپ  مه  ملع  رگا  ام  ياه  ناوج  هک 
عفانم هک  دشابن  نیا  هب  شرظن  مامت  دشاب و  زوس  لد  شدوخ  تکلمم  يارب  هک  یصخش  کی  دهعتم ، ناسنا  کی  تسا ، هدمآ  نوریب 

تمدخ رد  دنراد ، تلم  هک  یتاجایتحا  رد  دـیاب  ام  ياه  هاگـشناد  هک  مییوگب  میهاوخ  یم  ...میرادـن  ام  دروایب ، تسد  هب  ار  شدوخ 
(1) .بناجا تمدخ  رد  هن  دشاب ، تلم 
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، ییوجشناد یمالسا  ياه  نمجنا  هک  دندش  لیکشت  زین  ییاه  نامزاس  اهداهن و  اه ، هاگـشناد  رد  مزال  یگنهرف  تالوحت  داجیا  يارب 
رد یمالسا  ماظن  درکلمع  .تسا  دراوم  نیا  هلمج  زا  اه  هاگشناد  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  داهن  یهاگشناد و  داهج  ییوجشناد ، جیسب 

داعبا رد  یلاع  شزومآ  هعـسوت  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  دـهد  یم  ناشن  بالقنا  زا  دـعب  ياه  لاـس  رد  یلاـع  شزومآ  هزوح 
دادعت شیازفا  لیصحت ، لاح  رد  نایوجـشناد  دادعت  شیازفا  .تسا  هتـشاد  يریگ  مشچ  تفرـشیپ  هدرک و  یـصاخ  هجوت  نآ  فلتخم 
مورحم ياهرهش  قطانم و  رد  اه  هاگشناد  هعسوت  سیسأت و  اه ، هدکشناد  اه و  هاگشناد  دادعت  هعـسوت  اه ، هاگـشناد  ناگدش  هتفریذپ 

لباق ياهدرواتـسد  زا  یـشزومآ ، رداک  شیازفا  روشک و  تیعمج  هب  تبـسن  وجـشناد  نارتخد  روضح  صخاش  شیازفا  کـچوک ، و 
 . تساه هاگشناد  هزوح  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  هجوت 

يروهمج ماظن  یلوصا  ياـه  تسایـس  زا  یکی  هک  هداـتفارود  کـچوک و  ياهرهـش  مورحم و  قطاـنم  هب  هجوت  ياتـسار  رد  نینچمه 
هب روشک  فلتخم  قطانم  رد  نایوجـشناد  یتیعمج  عیزوت  دـنا  هدرک  شـالت  نالوئـسم  تسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  یمالـسا 

.دریگ تروص  هنالداع  تروص 
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روشک زا  جراخ  رد  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  ياهدرواتسد 

هراشا

روشک زا  جراخ  رد  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  ياهدرواتسد 

یم هلمج  زا  هک  تشاد  يا  هتسجرب  یگنهرف  راثآ  زین  روشک  ياهزرم  زا  جراخ  رد  یمالـسا  بالقنا  یلخاد ، یگنهرف  راثآ  رب  هوالع 
: درک دای  ریز  دراوم  زا  ناوت 

ناهج حطس  رد  نید  يایحا  . 1

ناهج حطس  رد  نید  يایحا  . 1

لامعا مسارم و  يرس  کی  تروص  هب  ای  هدش  هدرپس  یشومارف  هتوب  هب  عماوج  زا  يرایـسب  رد  نید  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  لبق 
ییادج رب  هک  مسیرالوکس  هیرظن  اریز  دوب ؛ اوزنا  رد  نید  یبرغ ، يراد  هیامرس  زا  هتفریذپرثا  ياه  ماظن  رد  .دوب  حرطم  يدرف  يدابع 

هبنج زا  زین  یتسیلایـسوس  یتسینومک و  ياـه  ماـظن  رد  .دوب  هدز  راـنک  یگدـنز  هعماـج و  زا  ار  نید  تشاد ، دـیکأت  تسایـس  زا  نید 
.دنتسناد یم  تفرشیپ  عنام  اه و  تلم  نویفا  ار  نآ  دش و  یم  دروخرب  نید  اب  تدش  هب  يرظن  يرکف و 

مان هب  يداصتقا  یـسایس و  تردق  نابحاص  اسیلک و  هک  تسج  ییاه  متـس  رد  دیاب  ار  نید  هب  تبـسن  ییاه  يریگ  عضوم  نینچ  لیلد 
شناد و ربارب  رد  یملع و  ياـه  هـنیمز  رد  هژیو  هـب  هـک  زین  ییاوراـن  ياـه  بـصعت  .دنتـشاد  یم  اور  فیعــض  لـلم  مدرم و  هـب  نـید 

میظع يورین  تروص  هب  نید  متـسیب ، نرق  رد  یعـضو  نینچ  رد  .تسا  هتـشاد  ار  رثا  نیرت  مهم  دنداد ، یم  ناشن  دوخ  زا  نادنمـشناد 
دادبتسا دض  رب  نانآ  جیـسب  اب  درک و  لوحتم  دحتم و  ناریا ، رانک  هشوگ و  رد  ار  یناسنا  میظع  ياه  هدوت  نیرفآ ، تکرح  یبالقنا و 

یتسینومک و يداحلا  ياه  بتکم  يرظن  ياطخ  تخادنا و  تشحو  هب  تخس  ار  يرابکتسا  ياه  تردق  یجراخ ، رابکتسا  یلخاد و 
.تخاس راکشآ  نید  ندناوخ  نویفا  رد  ار  یتسیلایسوس 

ات دنک  جیـسب  ایند  رد  ار  ناناملـسم  میظع  ياه  هدوت  تسناوت  دوخ  تردـق  طاشن و  هرابود  ندروآ  تسد  هب  اب  مالـسا  بیترت ، نیدـب 
ناناملسم .دندروآربرس  رابکتسا  دادبتسا و  هیلع  هقطنم  ياهروشک  رد  هژیو  هب  ایند  رـسارس  رد  ناملـسم  یناهج  ياه  هورگ  هک  ییاج 

ناهج رسارس  رد  ار  ناناملسم  یبوکرس  هک  داتفا  تشحو  هب  نانچ  رابکتسا  دندش و  یمالسا  تموکح  لیکـشت  راتـساوخ  اج  همه  رد 
.داد رارق  دوخ  يژتارتسا  یلصا و  ياه  همانرب  وزج 

یمالسا ياه  تنس  اه و  شزرا  يایحا  . 2

یمالسا ياه  تنس  اه و  شزرا  يایحا  . 2

ذوفن هطلـس و  تحت  یبرغ  ياهروشک  هژیو  هب  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  ناناملـسم  دوب ، مکاح  بـالقنا  زا  لـبق  هک  يوج  هب  هجوت  اـب 
دـندرک و یم  يراددوخ  راچان  هب  ینید  موسر  بادآ و  يراد و  نید  هب  رهاظت  زاو  دنتـشاد  رارق  برغ  گـنهرف  اـه و  شزرا  راـکفا ،
هب هک  دوب  نیا  یمالـسا  بـالقنا  یگنهرف  راـثآ  زا  یکی  .دوـب  هتفرگ  رارق  لـفاغت  اـی  تلفغ  دروـم  یمالـسا  ياـه  تنـس  اـه و  شزرا 
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اهنآ راختفا ، يدنلبرس و  اب  دنهد و  ناشن  دوخ  ینید  ياه  شزرا  دیاقع و  هب  ار  دوخ  يدنب  ياپ  هک  داد  تراسج  هیحور و  ناناملـسم 
.دنزاس حرطم  اجنآ  یگنهرف  زکارم  رد  هژیو  هب  اپورا  بلق  رد  یتح  ایند و  رد  ار 

جح هضیرف  يایحا  . 3

جح هضیرف  يایحا  . 3

یمدرم لمع  يداـبع و  هضیرف  جـح ، هک  دـنک  بلج  تقیقح  نیا  هب  ار  ناناملـسم  هژیو  هب  اـیند و  هجوت  دـش  قفوم  یمالـسا  بـالقنا 
، دنشاب هتـشاد  یفاک  هجوت  جح  مهم  دعب  نیا  هب  ناناملـسم  رگا  .تسا  رادروخرب  زین  یعامتجا  یـسایس و  دعب  زا  هکلب  تسین ، فرص 

کمک رگیدکی  یلخاد  تالکشم  لح  هب  دنشخب و  ییاهر  يرابکتسا  ياه  تردق  متس  راب  ریز  زا  ار  یمالـسا  ياهروشک  دنناوت  یم 
دهد یم  دای  ناناملسم  هب  دزیگنا و  یم  رب  يرابکتسا  ياه  تردق  ناراک و  متس  هب  تبسن  ار  ناناملـسم  تئارب  توادع و  جح ، .دننک 
دناوت یم  هک  تسا  یناسنا  یمالـسا و  میظع  هرگنک  جـح ، .دـهد  یم  دـشر  دریذـپ و  یم  مه  رانک  رد  ار  هعفاد  هبذاـج و  مالـسا ، هک 
شیوخ ياپ  يور  دوخ  ینورد  ياهدادعتسا  اهورین و  زا  هدافتسا  اب  ات  دناسرب  يروابدوخ  یهاگآ و  زا  ییالاب  حطـس  هب  ار  ناناملـسم 

(1) .دنتسیاب

روشک زا  جراخ  رد  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  ياهدرواتسد 

هراشا

یم هلمج  زا  هک  تشاد  يا  هتسجرب  یگنهرف  راثآ  زین  روشک  ياهزرم  زا  جراخ  رد  یمالـسا  بالقنا  یلخاد ، یگنهرف  راثآ  رب  هوالع 
: درک دای  ریز  دراوم  زا  ناوت 

ناهج حطس  رد  نید  يایحا  . 1

لامعا مسارم و  يرس  کی  تروص  هب  ای  هدش  هدرپس  یشومارف  هتوب  هب  عماوج  زا  يرایـسب  رد  نید  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  لبق 
ییادج رب  هک  مسیرالوکس  هیرظن  اریز  دوب ؛ اوزنا  رد  نید  یبرغ ، يراد  هیامرس  زا  هتفریذپرثا  ياه  ماظن  رد  .دوب  حرطم  يدرف  يدابع 

هبنج زا  زین  یتسیلایـسوس  یتسینومک و  ياـه  ماـظن  رد  .دوب  هدز  راـنک  یگدـنز  هعماـج و  زا  ار  نید  تشاد ، دـیکأت  تسایـس  زا  نید 
.دنتسناد یم  تفرشیپ  عنام  اه و  تلم  نویفا  ار  نآ  دش و  یم  دروخرب  نید  اب  تدش  هب  يرظن  يرکف و 

مان هب  يداصتقا  یـسایس و  تردق  نابحاص  اسیلک و  هک  تسج  ییاه  متـس  رد  دیاب  ار  نید  هب  تبـسن  ییاه  يریگ  عضوم  نینچ  لیلد 
شناد و ربارب  رد  یملع و  ياـه  هـنیمز  رد  هژیو  هـب  هـک  زین  ییاوراـن  ياـه  بـصعت  .دنتـشاد  یم  اور  فیعــض  لـلم  مدرم و  هـب  نـید 

میظع يورین  تروص  هب  نید  متـسیب ، نرق  رد  یعـضو  نینچ  رد  .تسا  هتـشاد  ار  رثا  نیرت  مهم  دنداد ، یم  ناشن  دوخ  زا  نادنمـشناد 
دادبتسا دض  رب  نانآ  جیـسب  اب  درک و  لوحتم  دحتم و  ناریا ، رانک  هشوگ و  رد  ار  یناسنا  میظع  ياه  هدوت  نیرفآ ، تکرح  یبالقنا و 

تخس ار  يرابکتسا  ياه  تردق  یجراخ ، رابکتسا  یلخاد و 
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.تخاس راکشآ  نید  ندناوخ  نویفا  رد  ار  یتسیلایسوس  یتسینومک و  يداحلا  ياه  بتکم  يرظن  ياطخ  تخادنا و  تشحو  هب 

ات دنک  جیـسب  ایند  رد  ار  ناناملـسم  میظع  ياه  هدوت  تسناوت  دوخ  تردـق  طاشن و  هرابود  ندروآ  تسد  هب  اب  مالـسا  بیترت ، نیدـب 
ناناملسم .دندروآربرس  رابکتسا  دادبتسا و  هیلع  هقطنم  ياهروشک  رد  هژیو  هب  ایند  رـسارس  رد  ناملـسم  یناهج  ياه  هورگ  هک  ییاج 

ناهج رسارس  رد  ار  ناناملسم  یبوکرس  هک  داتفا  تشحو  هب  نانچ  رابکتسا  دندش و  یمالسا  تموکح  لیکـشت  راتـساوخ  اج  همه  رد 
.داد رارق  دوخ  يژتارتسا  یلصا و  ياه  همانرب  وزج 

یمالسا ياه  تنس  اه و  شزرا  يایحا  . 2

ذوفن هطلـس و  تحت  یبرغ  ياهروشک  هژیو  هب  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  ناناملـسم  دوب ، مکاح  بـالقنا  زا  لـبق  هک  يوج  هب  هجوت  اـب 
دـندرک و یم  يراددوخ  راچان  هب  ینید  موسر  بادآ و  يراد و  نید  هب  رهاظت  زاو  دنتـشاد  رارق  برغ  گـنهرف  اـه و  شزرا  راـکفا ،
هب هک  دوب  نیا  یمالـسا  بـالقنا  یگنهرف  راـثآ  زا  یکی  .دوـب  هتفرگ  رارق  لـفاغت  اـی  تلفغ  دروـم  یمالـسا  ياـه  تنـس  اـه و  شزرا 

اهنآ راختفا ، يدنلبرس و  اب  دنهد و  ناشن  دوخ  ینید  ياه  شزرا  دیاقع و  هب  ار  دوخ  يدنب  ياپ  هک  داد  تراسج  هیحور و  ناناملـسم 
.دنزاس حرطم  اجنآ  یگنهرف  زکارم  رد  هژیو  هب  اپورا  بلق  رد  یتح  ایند و  رد  ار 
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جح هضیرف  يایحا  . 3

یمدرم لمع  يداـبع و  هضیرف  جـح ، هک  دـنک  بلج  تقیقح  نیا  هب  ار  ناناملـسم  هژیو  هب  اـیند و  هجوت  دـش  قفوم  یمالـسا  بـالقنا 
، دنشاب هتـشاد  یفاک  هجوت  جح  مهم  دعب  نیا  هب  ناناملـسم  رگا  .تسا  رادروخرب  زین  یعامتجا  یـسایس و  دعب  زا  هکلب  تسین ، فرص 

کمک رگیدکی  یلخاد  تالکشم  لح  هب  دنشخب و  ییاهر  يرابکتسا  ياه  تردق  متس  راب  ریز  زا  ار  یمالـسا  ياهروشک  دنناوت  یم 
دهد یم  دای  ناناملسم  هب  دزیگنا و  یم  رب  يرابکتسا  ياه  تردق  ناراک و  متس  هب  تبسن  ار  ناناملـسم  تئارب  توادع و  جح ، .دننک 
دناوت یم  هک  تسا  یناسنا  یمالـسا و  میظع  هرگنک  جـح ، .دـهد  یم  دـشر  دریذـپ و  یم  مه  رانک  رد  ار  هعفاد  هبذاـج و  مالـسا ، هک 
شیوخ ياپ  يور  دوخ  ینورد  ياهدادعتسا  اهورین و  زا  هدافتسا  اب  ات  دناسرب  يروابدوخ  یهاگآ و  زا  ییالاب  حطـس  هب  ار  ناناملـسم 

.دنتسیاب (1)
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یماظن ياهدرواتسد 

یماظن روما  رد  اه  ییاکیرما  تلاخد  عطق  . 1

نآ يورین  نتفرگ  راک  هب  ناریا و  شترا  راتخاس  رب  نتفای  طلـست  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  اکیرما  يولهپ ، میژر  تیمکاح  نارود  رد 
ناریا شترا  يدیلک  شقن  هب  اکیرما  .دوب  هدرک  فوطعم  يولهپ  یتنطلس  میژر  ظفح  دوخ و  یناهج  يا و  هقطنم  فادها  ياتسار  رد 

مکحتـسم ياه  هقلح  زا  یکی  سراف و  جیلخ  ساسح  هقطنم  رد  اکیرما  یماظن  يوزاب  ناونع  هب  ندرک  لمع  يولهپ و  میژر  ظفح  رد 
هلیـسو ره  تیعطاق و  اـب  درک  یم  شـالت  ور ، نیازا  .دوب  هدرب  یپ  یبوخ  هب  قباـس  يوروش  ریهاـمج  داـحتا  ربارب  رد  یعاـفد  یتینما و 

رد لماک  روط  هب  ار  نآ  دـشاب و  هتـشاد  طلـست  تراـظن و  شترا  یـساسا  ناـکرا  همه  رب  یـصاخ  تفارظ  اـب  لاـح  نیع  رد  نکمم و 
، ناریا رد  .دوب  ناریا  رد  ییاکیرما  نایماظن  هدرتسگ  روضح  اه ، تلاخد  نیا  زا  یکی  .دروآرد  دوخ  ياه  تسایـس  فادها و  تمدخ 

ناریا شترا  رد  ییاکیرما  کی  یناریا ، یماظن  شـش  ره  ربارب  رد  ینعی  دـندوب ؛ راک  لوغـشم  یجراخ  یماـظن  رازه  یـس  هب  کـیدزن 
تسا یهیدب  .دوب  رفن ) رازه  تصش  ینعی   ) ربارب ود  ناریا ، شترا  یماظن  ناراشتسم )  ) نارواشم بالقنا ، يزوریپ  ات  تشاد و  روضح 

دوخ تارطاخ  زا  یشخب  رد  ناویلوس  .دوبن  تهج  یب  ندروآرد  هناخ  بحاص  سابل  گنر و  هب  ار  دوخ  یتح  هدرتسگ و  روضح  نیا 
: دسیون یم 
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يدرف هب  رصحنم  عضو  مه  ناریا  رد  اکیرما  یماظن  نویسیع  .دنتشاد  یم  فوطعم  ناریا  حلسم  ياهورین  هب  يدایز  هجوت  اه  ییاکیرما 
اکیرما یماظن  لنـسرپ  هک  دوب  نیا  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  یماظن  ياه  تئیه  اب  ناریا  رد  اکیرما  یماظن  نویـسیع  تواـفت  .تشاد 
دـشرا نارـسفا  زا  رفن  شـش  يانثتـسا  هب  هاـش  تنطلـس  رخاوا  رد  دـندمآ و  یم  رامـش  هب  ناریا  حلـسم  ياـهورین  وزج  ًـالمع  ناریا  رد 

هنیزه ایازم و  قوقح و  .دـندوب  ناریا  تلود  ریگب  قوقح  ناریا ، حلـسم  ياهورین  ییاـکیرما  ناـنکراک  ناراشتـسم و  هیقب  ییاـکیرما ،
یم هتخود  اهنآ  مروفینوا  يور  هک  یمیالع  دـش و  یم  نیمأت  ناریا  تلود  فرط  زا  اهنآ  نادـنزرف  لیـصحت  جراخم  باهذ و  بایا و 

هقالع هجوت و  اب  ار  ناریا  شترا  هب  طوبرم  لئاسم  راـبخا و   (1) .دروآ یم  رامش  هب  ناریا  حلـسم  ياهورین  هداوناخ  وضع  ار  اهنآ  دش ،
نمض مدرک و  رارقرب  ییاه  سامت  ناریا  شترا  دشرا  تاماقم  ناهدنامرف و  اب  نارهت  هب  دورو  زا  سپ  یمک  .مدرک  یم  لابند  یصاخ 

(2) .متفای یهاگآ  ناریا  حلسم  ياهورین  یهدنامرف  نامزاس و  زا  اهنآ  اب  ییانشآ 

رظن زا  دندرک  یم  شالت  نانآ  .دوب  ناییاکیرما  فادها  رگید  زا  اکیرما ، ياه  تسایـس  فادـها و  اب  بسانتم  یناریا  نایماظن  شرورپ 
يارب دارفا  باـختنا  رد  ییاـکیرما  ناراشتـسم  .دـننک  تـیبرت  ییاـکیرما  موـسر  بادآ و  اـب  قـبطنم  ار  نایـشترا  یگنهرف ، یــسایس و 
تسپ نییعت  هفیظو  زین  اکیرما  رد  یناریا  هدید  شزومآ  نارسفا  تشگزاب  زا  سپ  دنتشاد و  يا  هدننک  نییعت  شقن  اکیرما  هب  نداتسرف 

ناراشتسم هدهع  رب  نارسفا  نیا  ماقم  و 
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شزومآ بسک  يارب  ناریا  ییاوـه  يورین  ناراد  هجرد  نارـسفا و  زا  هورگ  نیلوا  تشهب 1327 ، يدرا  خیرات 11  رد  .دوب  ییاکیرما 
نیا .دـندید  شزومآ  اکیرما  رد  ناریا  یماظن  لنـسرپ  نارـسفا و  زا  رفن  رازه  هدزاـی  لاس 1353 ، ات  .دـندش  اکیرما  یهار  هژیو ، ياـه 

نارـسفا شزومآ  دروم  رد  اکیرما  نیا ، رب  هوالع  .داتـسرف  یم  اکیرما  هب  شزومآ  يارب  ناریا  سیلپ  هک  دندوب  ینارـسفا  زا  ریغ  دادعت ،
لوط رد  یناریا  یماظن  اـت  دندیـشوک  یم  ناـنآ  .دوب  هدرک  دـقعنم  لیئارـسا  تلود  اـب  ییاـهدادرارق  لیئارـسا ، شترا  هلیـسو  هب  ناریا 
نیا رد  رزیاه  لارنژ  .درامـشب  یقرتم  رترب و  گنهرف  ار  ییاکیرما  گنهرف  دنک و  تراقح  ساسحا  دوخ  گنهرف  هب  تبـسن  شزومآ 

: دیوگ یم  دروم 

یم قشع  روشک  نآ  هب  هراومه  .دوب  هدـش  تیبرت  اکیرما  رد  وا  .درک  لابقتـسا  نم  زا  هناتـسود  هشیمه  لثم  یعیبر  نیـسحریما  راسمیت 
ياراد زین  تلع  نیمه  هب  .دوب  اـکیرما  ییاـیرد  يورین  رد  یهلا ] بیبح  ریم  نیدـلا  لاـمک  رـالاسایرد   ] وا تاـمیلعت  بلغا   (1) .دیزرو

(2) .دوب هداتسرف  اکیرما  هب  ار  اهنآ  شنادنزرف ، رسمه و  یتمالس  ظفح  يارب  یگزات  هب  دوب و  اکیرما  اب  یکیدزن  ياهدنویپ 

: دیامرف یم  طلغ  تیبرت  نیا  زا  داقتنا  اب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

هک شترا  کی  میشاب ، هتشاد  لقتسم  شترا  کی  میهاوخ  یم  ام   (3) .دـندرک تیبرتریغ  رب  یکتم  یلمریغ و  شترا  کی  ار  ام  شترا 
، دشاب دازآ  ام  شترا  میهاوخ  یم  ام  .دشاب  تلم  هب  طوبرم  دشابن ، هب  طوبرم 
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(1) دنکن فرصت  نآ  رد  اکیرما  دنکن ، فرصت  نآ  رد  لیئارسا 

: تسا هتفگ  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  اکیرما  یماظن  يوزاب  ناونع  هب  ناریا  شترا  زا  هدافتسا  هرابرد  رزیاه  لارنژ 

(2) .دوب یتایح  رایسب  برغ  ناهج  عفانم  يارب  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  ناریا  یماظن  يورین 

هک اهنآ  .دوب  جراخ  زا  ناریا  حالـس  دـیرخ  تسایـس  نییعت  ناریا ، شترا  یماظن و  روما  رد  اه  ییاکیرما  تلاخد  ياـه  هبنج  زا  یکی 
.دنتسناد یم  ناریا  حالـس  دیرخ  ياه  همانرب  نییعت  قحتـسم  ار  دوخ  دنتـشادنپ ، یم  ناریا  شترا  کیرـش  بیقر و  یب  کلام  ار  دوخ 

: دیوگ یم  اکیرما  هجراخ  ترازو  قباس  نواعم  لاب ، جرج  هنومن ، يارب  .دنتشادن  ییابا  زین  حیرص  هلخادم  نیا  نایب  زا  یتح  اهنآ 

یم هک  میدوب  ام  نیا  میتشاد ، تراـظن  تحت  لـماک  روط  هب  ار  هاـش  اـم  لاس 1351 ، ات  تشگزاب ، تردـق  هب  هاـش  هک  لاس 1332  زا 
هاش هک  يا  هحلسا  لک  لاس ، لوط 19  رد  بیترت ، نیدب  .دیراد  جایتحا  حالس  نالف  هب  ای  دیرادن  جایتحا  حالـس  نالف  هب  امـش  میتفگ 

رایتخا وا  هب  رجنیسک  نوسکین و  هکنآ  زا  دعب  یلو  درک ، یمن  زواجت  رالد  نویلیم  .درایلیم و 300  کی  زا  درک ، يرادیرخ  اکیرما  زا 
(3) .دش ربارب   20 لاس ، تدم 7  رد  اکیرما  زا  هاش  هحلسا  دیرخ  نازیم  دنداد ،

هب رظن  زا  ناریا  شترا  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ناریا  حالـس  دیرخ  ياه  همانرب  رد  ناییاکیرما  ياه  تلاخد  اه و  تیادـه  دـیدرت ، نودـب 
، اه حالس  يریگراک 
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هب یهجوت  لباق  دـمآرد  ناریا ، هب  حالـس  يراصحنا  شورف  زا  اـکیرما  نینچمه  دـشاب و  هتـسباو  ییاـکیرما  ناراشتـسم  ناـیماظن و  هب 
هتفرگ رظن  رد  نانآ  هداوناخ  ياـضعا  ییاـکیرما و  ناراشتـسم  يارب  هک  يا  هنـالداعریغ  زیمآ و  ضیعبت  قوقح  رگید  زا  .دروآ  تسد 

عورـشمان ياه  هتـساوخ  دش ، یم  رتشیب  اکیرما  هب  هاش  میژر  یگتـسباو  ردق  ره  .دوب  ناریا  رد  ییاضق  بیقعت  زا  تینوصم  دوب ، هدـش 
هداوناخ ياضعا  یماظن و  ناراشتـسم  هب  یـسایس  تینوصم  ياطعا  تساوخرد  اکیرما  لاس 1340  رد  .تفرگ  یم  ینوزف  زین  اـکیرما 

ماما .دـننک  همکاـحم  ار  ناـنآ  دـنناوتن  ناریا  ياـه  هاـگداد  اـهنآ ، فرط  زا  یمرج  هنوگره  باـکترا  تروص  رد  اـت  درک  ار  ناـشیاه 
ار يولهپ  میژر  تناـیخ  نیا  يا ، هنارگاـشفا  نیـشتآ و  ینارنخـس  داریا  اـب  دـمآ و  هنحـص  هب  ضیعبت  نیا  وغل  ياربـهللا  همحر  ینیمخ 
رد هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  .دـید  هیکرت  هب  ماما  دـیعبت  رد  ار  هار  اهنت  دـید ، یم  رطخ  رد  ار  دوخ  هک  میژر  .تخاـس  راکـشآ 

: دومرف درک و  شهوکن  ار  ییاکیرما  ناراشتسم  روضح  تدش  هب  زین  نابآ 1357  ینارنخس 17 

یک ات  دننک ؟ تموکح  ام  هب  يوروش  اکیرما و  ناراشتـسم  دیاب  یک  ات  میـشاب ؟ بناجا  هطلـس  تحت  ام  ياه  تلود  ام و  دـیاب  یک  ات 
نوریب ار  اهنآ  ام  دـنک ؟ تموکح  ام  شترا  رب  ییاکیرما  ناب  هورگ  کی  یـسیلگنا ، ناـب  هورگ  کـی  يوروش ، ناـب  هورگ  کـی  دـیاب 

(1) .دننک نوریب  مه  کلامم  ریاس  دینک ، نوریب  مه  امش  میدرک ،

هب نداد  نایاپ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  تاکرب  زا  یکی  لاح ، ره  هب 
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نوناق لصا 145  .دوب  نایشترا  يارب  ینیرفآراختفا  یشخب و  لالقتسا  ینیرفآ ، تزع  شترا و  رد  ییاکیرما  ناراشتسم  نیگنن  روضح 
.دوش یمن  هتفریذپ  روشک  یماظتنا  ياهورین  شترا و  رد  تیوضع  هب  یجراخ  درف  چیه  دراد : یم  ررقم  زین  یساسا 

شترا ندش  یمدرم  . 2

ياوق شترا و  یمالـسا ، ماظن  هب  یتنطلـس  یتوغاـط و  ماـظن  زا  تموکح  رییغت  لاـبند  هب  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  تکرب  هب 
.دـنتفرگ رارق  مدرم  يأر  هب  یکتم  تموکح  یمالـسا و  ماظن  تمدـخ  رد  دـنتفای و  ییاهر  یتوغاـط  ناـمکاح  هطلـس  زا  زین  یماـظتنا 

هراشا ابهللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دش  لیدبت  يروحم  نید  یتسرپادـخ و  گنهرف  هب  يروحم  صخـش  یتسرپ و  هاش  گنهرف  نینچمه 
: دیامرف یم  یماظتنا  ياوق  هب  باطخ  یمالسا ، بالقنا  درواتسد  نیا  هب 

یماظتنا ياه  هورگ  ریاس  روط  نیمه  ینابرهش و  هک  دوب  تقو  کی  .دنتـسه  مالـسا  تمدخ  رد  همه  اهنیا  یماظتنا ، ياوق  مامت  زورما 
(1) .دندوب نادنمتردق  تمدخ  رد  همه  هک  دوب  نیا  قباس  میژر  رد  ایند و  رد  سیلپ  عضو  .دندوب  توغاط  تمدخ  رد 

نیب فاکـش  دوب  هدش  ببـس  دنک ، تمدـخ  هاش  تخت  جات و  ظفح  يارب  دـیاب  حلـسم  ياهورین  هک  هشیدـنا  نیا  ياقلا  اب  قباس  میژر 
سرت یعون  دوب و  هتـساک  یمومع  راکفا  دزن  نایـشترا  تیبوبحم  زا  عوضوم  نیمه  .دوش  رتشیب  زور  هب  زور  حلـسم  ياـهورین  مدرم و 

رد ار  رفنت  اب  هتخیمآ 
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: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  .تشاد  یپ 

ریاس شترا و  زا  یتروص  هب  دندوب و  هدروآ  راب  يروط  ار  مدرم  .رتادـج  تیناحور ، زا  دوب و  ادـج  تلم  زا  شترا  توغاط ، نامز  رد 
مدرم يوت  دمآ  یم  یتقو  شترا  هتشذگ ، رد   (1) .دندرک یم  یتحاران  ساسحا  اهنآ  ندید  اب  مدرم  هک  دندوب  هدناسرت  یماظتنا  ياوق 
مدرم مدرم ، نیب  رد  دمآ  یم  یتقو  نابساپ  وا و  هب  دندرک  یم  تشپ  دندرک و  یم  رارف  وا  زا  تیعمج  تسا و  هدمآ  نمشد  هکنیا  لثم 

اه ماظن  نآ  رد  شترا  تلم و  .دتـسیاب  تلم  لباقم  رد  هک  دـندروآ  یم  راب  يروط  ار  شترا   (2) .دنتـشاد رفنت  دندرک ، یم  رارف  وا  زا 
یم ینکـشراک  دنتـسناوت  یم  هک  ییاـج  اـت  مه  مدرم  درک و  یم  بـعر  داـجیا  مدرم  ناـیم  رد  شترا  دـندوب و  مـه  ربارب  رد  هـشیمه 

(3) .دندرک

دوخ یتنطلس  تموکح  هیلع  يرطخ  ار  نآ  تشاد و  ینارگن  هغدغد و  شترا ، مدرم و  کیدزن  طابترا  یگتسب و  مه  زا  يولهپ  میژر 
: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  نارهت  رد  سیلگنا  ریفس  زنوسراپ ، .دزادنا  ییادج  ود  اهنآ  نیب  درک  یم  شالت  دید و  یم 

یماظن هدـیچیپ  نردـم و  تازیهجت  رد  قرغ  اهنآ  .دـنداد  یم  لیکـشت  ار  هعماج  هدرورپزان  زاتمم و  هقبط  کی  ناریا  حلـسم  ياهورین 
رتخبت نعرفت و  .دنتشادن  يدایز  تیبوبحم  مدرم  نایم  رد  حلسم  ياهورین  یلک ، روط  هب  .دندش  یم  هتشاد  هگن  ادج  نایماظن  زا  ًالماک 

هک یتازایتما  اه ، نابایخ  اه و  هزاغم  یمومع و  عماجم  رد  مدرم  اب  دروخرب  رد  نارسفا 

155 ص :

ص 44. مهدجه ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجو  تسج  رد  - 1
ص 45. نامه ، - 2
ص 48. نامه ، - 3

ناریا یمالسا  بالقنا  درواتسد  ودو  دون  زا  یصیخلت  بالقنا : www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 168 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13366/AKS BARNAMEH/#content_note_155_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13366/AKS BARNAMEH/#content_note_155_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13366/AKS BARNAMEH/#content_note_155_3
http://www.ghaemiyeh.com


عون کـی  عومجم ، رد  دـندوب و  هداد  صاـصتخا  اـهنآ  يارب  روشک  هجدوب  زا  هک  یتـشرد  مهـس  دوـب و  هدـش  لـئاق  اـهنآ  يارب  میژر 
(1) .درک یم  تیوقت  ار  ساسحا  نیا  اه ، یماظنو  اه  یماظن  نیب  ضیعبت  ساسحا 

شترا ناکرا  ازجا و  یمامت  مدرم ، هتساوخ  يأر و  هب  یکتم  یمدرم و  تموکح  رارقتسا  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب 
هک انعم  نیدب  .دمآ  دوجو  هب  مدرم  حلـسم و  ياهورین  نیب  یمکحتـسم  دنویپ  تفرگ و  رارق  ناریا  مدرم  تمدـخ  رد  یماظتنا  ياوق  و 
هللا همحر  ینیمخ  ماما  .دنتـسناد  تلم  مداخ  ار  دوخ  زین  حلـسم  ياهورین  دـنداد و  ناشن  هقالع  قشع و  دوخ  یـشترا  ناردارب  هب  مدرم 

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد 

مدرم دنوش و  یم  عمج  فقس  کی  ریز  مدرم  اب  هک  تسا  یشترا  .دنک  بوکرس  هک  یتوغاط  شترا  هن  تسا ، یمدرم  شترا  شترا ،
ام هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تسا  يا  هزات  زیچ  کی  نیا  .دـننک  یم  رهاظت  مدرم  يارب  مه  اـهنیا  دـننک و  یم  رهاـظت  اـهنآ  يارب 

یمن تلم  نودب  مه  شترا  دـهدب ، یگدـنز  همادا  دـناوت  یمن  شترا  نودـب  تلم  هک  روط  نامه  .دـینک  ظفح  ار  نیا  هدرک و  تیانع 
(2) .دهدب یگدنز  همادا  دناوت 

: تسا هدومرف  مه  يربهر  مظعم  ماقم 

هاـگیاج و همه ، زا  شیب  رترب و  زیچ  همه  زا  نم  رظن  هب  دـنادب و  ردـق  دـیاب  دراد  زورما  هک  ار  هچنآ  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  شترا 
(3) .تسا شترا  یمدرم  هاگیاپ 

156 ص :

ص 300. ریفس ، ود  تارطاخ  - 1
ص 4. ش 250 ، شترا ، یسایس  یتدیقع  نامزاس  یماظن  یسایس  هیرشن  - 2

ینارنخس 9/5/1370. ص 75 ، هللا ، بزح  شترا  ات  نیدرورف  زا 29  - 3
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یماظن ياهورین  رد  يروآون  . 3

نانکراک و رد  تیقالخ  راکتبا و  هیحور  داجیا  ینیب و  مکدوخ  تراـقح و  هیحور  نتفر  نیب  زا  بـالقنا ، مهم  ياهدرواتـسد  زا  یکی 
هزوح رد  دنمـشزرا  تـالوحت  داـجیا  حلـسم و  ياـهورین  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  هب  لوحت  نیا  .تسا  حلـسم  ياـهورین  ناصـصختم 

يرواـبدوخ هب  دـندرک و  تیوه  ساـسحا  ناـیماظن  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  .دـش  روـشک  حلـسم  ياـهورین  زا  یناـبیتشپ 
: دومرف رما  نیا  دییأت  نمض  ماما  ترضح  .دندیسر 

نتخاس و دـیلوت و  طوطخ  رد  ینوگرگد  تاجناخراک و  يزادـنا  هار  لیبق  زا  یتعنـص  فرگـش  تالوحت  هب  هک  مینک  یم  راختفا  اـم 
هتفای تسد  یجراخ  کمک  هنوگ  چیه  نودب  يراشتسم و  چیه  روضح  نودب  مه  نآ  یماظن ، نردم  هتفرـشیپ و  لیاسو  اه  هد  عارتخا 

تاعطق نیا  اه ، یشترا  دوخ  اه ، یناریا  دوخ  میدش ، يداصتقا  هرصاحم  دمآ و  شیپ  هک  یلیمحت  گنج  نیا  رد  هک  دیدید  امش  .میا 
هدرک مگ  ار  ناشتیـصخش  هکنیا  باب  زا  .دننک  تسرد  دنتـسناوت  یمن  ار  تاعطق  نآ  زا  یکی  دوب ، نیا  زا  لبق  رگا  .دندرک  تسرد  ار 

(1) .دیایب صصختم  دیاب  دنتفگ  یم  دندوب ،

: دومرف راقفلاوذ  گرزب  رونام  رد  ناگدننک  تکرش  يرفن  رازه  تسیود  عامتجا  اب  رادید  رد  زین  بالقنا  مظعم  ربهر 

میژر نآ  رایتخا  رد  یماظن  ياهرازبا  دـش و  یم  هداد  ناگناگیب  هب  یباسح  یب  فازگ و  ياه  لوپ  ام ، زیزع  روشک  هتـشذگ  میژر  رد 
ناشدوخ لرتنک  رد  لک و  ریزو  رایتخا  تحت  ًالماک  اما  تفرگ ، یم  رارق 

157 ص :

ص هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یهلا  یسایس -  همان  تیـصو  رد  حلـسم  ياهورین  یهللادبع ، يدهم  يدمحم و  یلع  نایخیـش و  یلع  - 1
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بکرم تاعطق  یتح  .دوش  هتخاس  اجنیا  رد  اهنآ  یکدـی  تاعطق  هک  دـنداد  یمن  هزاـجا  یتح  دـنتخورف ، یم  ناریا  هب  هک  ییاـمیپاوه 
رد .دندرب  یم  هدنزاس  روشک  هب  دندرک و  یم  امیپاوه  راوس  هتسبرد  روط  نیمه  ار  هعطق  نآ  .دوشب  هتخانش  ددرگزاب و  اجنیا  رد  اهنآ 

.دـنک ریمعت  ار  نآ  تسناوت  یم  یناریا  هک  یلاح  رد  دنداتـسرف ، یم  ناریا  هب  دـنتخورف و  یم  یفازگ  تمیق  اب  رگید  هعطق  کی  اـجنآ 
دهد یم  ار  تئرج  یخاتـسگ و  نیا  دوخ  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  رد  زورما  هک  یناریا  رگتعنـص  ناوج  نیا 

نآ شترا  رد  اه  نیمه  دزاسب ، هتفرـشیپ  زهجم و  هدـنگنج  کی  دـتفیب و  نکفا  بمب  يراکـش _  يامیپاوه  کی  نتخاـس  رکف  هب  هک 
اهنآ هب  دوبن و  نتخادنا  راک  هب  تردق  اما  دوب ، ناکما  دوب ، اهدادعتسا  .دنتشادن  ییآراک  اما  دندوب ، ام  روشک  رسارس  رد  ناریا و  زور 

هب تسام -  تلم  صوصخم  هک  يراکتبا  اب  ام ، ناروآ  نف  ام ، ناسدنهم  ام ، نارگ  تعنـص  ام ، ناناوج  زورما  .دـش  یمن  هداد  تصرف 
دنا هتـسناوت  یماـظن ، تازیهجت  تخاـس  هنیمز  رد  تسا -  رادروخرب  يا  هژیو  تروـص  هب  نآ  زا  هللادـمحب  مه  اـم  تلم  هک  اـنعم  نیا 

ياهامیپاوه عاونا  ام  نوچ  دـنتخاس ؛ دوخ  تایبرجت  زا  هدافتـسا  اب  ار  شخرذآ  يامیپاوه  نیا  .دـننک  ادـیپ  ار  يداـیز  ياـه  تفرـشیپ 
رد هک  ار  هچنآ  .یقرـش  ياهروشک  تخاس  یبرغ ، ياهروشک  تخاس  ياهامیپاوه  میراد ، اـجنیا  رد  ار  فلتخم  ياـهروشک  تخاـس 

يروهمج تسا و  هدـش  هتخاس  زورما  امیپاوه  نیا  دنتـشاذگ و  مه  يور  رب  دـندروآ ، تسد  هب  ناشدوخ  ياـه  هبرجت  اـه و  شزومآ 
هتـشذگ رد  اما  تسا ، هدمآرد  ایند  هتفرـشیپ  ياه  هدـنگنج  ناگدـنزاس  دادـع  رد  ام ، نمؤم  ياهورین  نیمه  هلیـسو  هب  ناریا  یمالـسا 

نیا رب  روشک و  نیا  رب  هک  ینیاخ  ياه  میژر  شترا ! یماظن و  ناناوج  ناریا ! ناناوج  نم ! نازیزع  .دش  یمن  هداد  ییاه  تصرف  نینچ 
دندرک و ریقحت  ار  امش  ناردپ  يدامتم  ياه  لاس  دندرک ، یم  تموکح  سدقم  كاخ  بآ و 

158 ص :
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نف دنمـشناد و  هن  دنتـشاد ، ندیـشک  سفن  تئرج  یناریا  نارادم  تسایـس  هن  .دننک  ریقحت  ار  ناریا  مدرم  ناگناگیب ، هک  دنداد  هزاجا 
زا عاـفد  ناوت  یتـح  یناریا ، یماـظن  هن  تشاد و  راـکتبا  يروآون و  تردـق  یناریا ، ناوـج  هن  .تشاد  ندرکراـک  تردـق  یناریا  روآ 

نیا ار  ناریا  تلم  سیلگنا _  هتشذگ _  رد  ریپ  رگرامعتـسا  يروتارپما  نارگرامعتـسا ، اه ، ییاکیرما  .تشاد  ار  روشک  نیا  ياهزرم 
(1) .دندیدنسپ یم  هنوگ  نیا  دندیبلط و  یم  روط 

، هدوسرف ياهرتپوکیله  يزاسزاب  کینوت ، ياهرادار  يزاسزاب  نوچمه  ییاهدرواتسد  اب  شترا ، يروآون  تیقالخ و  وترپ  رد  هزورما 
ریمعت تج ، روتوم  ریمعت  هدـنگنج ، ياهامیپاوه  يزاسزاب  اه ، نکـشوان  يزادـنا  هار  يرادار ، تاعطق  ریمعت  روانـش ، هلکـسا  تخاس 

رادار ياه  متـسیس  يزاسهب  يزاورپ ، درب  شیازفا  یجراـخ و  ياـه  كاـب  هب  فا 4  ياـمیپاوه  يزاـس  هنیهب  زیهجت و  کـنات ، روتوم 
تخاس الاب ، درب  اب  ياه  کشوم  تخاس  اـه ، کـنات  تاـعطق  تخاـس  يرونآ ، رتپوکیله  تخاـس  فا 4 ، ياـهامیپاوه  شتآ  لرتنک 

.میتسه ور  هبور  حتاف 110  کشوم  تخاس  2 و  راقفلاوذ کنات 

نیفعضتسم جیسب  سیسأت  . 4

تـسیب شترا  .تسا  یمالـسا  بـالقنا  ياهدرواتـسد  رگید  زا  نافعـضتسم  جیـسب  ینعی  یمدرم ؛ یمالـسا و  هدرتسگ  شترا  لیکـشت 
خیرات 5 رد  هر  ینیمخ  ماما  روتسد  هب  هک  دوب  روشک  یعافد  مهم  ياهوزاب  زا  یکی  ینویلیم ،

159 ص :

ص77. هللا ، بزح  شترا  ات  نیدرورف   29 زا : لقن  هب  صص 340_341 ، یمالسا ، بالقنا  درواتسد  ود  دون و  - 1
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هدـیدپ زا  بالقنا و  تاکرب  زا  یکی  جیـسب  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  بالقنا ، مظعم  ربهر  ریبعت  هب  .دـش  هداهن  ناینب  رذآ 1358 
: دیامرف یم  تسا و  هتسناد  بالقنا  تاراختفا  زا  یکی  ار  جیسب  ناشیا  .تسا  بالقنا  نیا  صوصخم  روآ  تفگش  رایسب  ياه 

تـسیب شترا  لیکـشت  هللا  همحر  نأـشلا  میظع  لـحار  ماـما  گرزب  تاراـختفا  زا  صوـصخب  یمالـسا و  بـالقنا  تاراـختفا  زا  یکی 
(1) .دوب ینویلیم 

روشک کی  حلسم  ياهورین  لماعت  هبترم  نیرت  یلاع  یمدرم و  شترا  یلجت  جیسب ، .تسا  جیسب  ياضعا  یلصا  هیامریمخ  يراد ، نید 
یم رد  سدقم  داهن  نیا  تیوضع  هب  هنابلطواد  يرایتخا و  تروص  هب  تبغر و  لیم و  اب  هک  جیـسب  ياهورین  .تسا  دوخ  مدرم  هدوت  اب 

: دیامرف یم  بالقنا  مظعم  ربهر  .دنا  هتساخرب  روشک  رسارس  مدرم  هدوت  نایم  زا  دنیآ ،

تقیقح کی  نمؤم و  داحآ  همه  تلم و  نتم  ینعی  جیـسب  .تسین  اه _  نامزاس  رگید  لـثم  یمزر -  صخـشم  ناـمزاس  کـی  جیـسب 
(2) .هعماج يایاوز  مامت  رد  هدرتسگ 

: دیامرف یم  مه  دروم  نیا  رد  مظعم  ربهر  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، نایامن  جیسب  رد  هعماج  راشقا  همه  روضح 

ياهرشق رد  ییوجـشناد ، ياهرـشق  رد  یهاگـشناد ، ياهرـشق  رد  ریپ ، ياهرـشق  رد  ناوج ، ياهرـشق  رد  تساهرـشق ، همه  رد  جیـسب 
یناسنا و هقطنم  کی  ییایفارغج و  هقطنم  کی  هب  صاصتخا  جیسب  .یناحور  ياهرشق  رد  رو ، هشیپ  بساک و  ياهرـشق  رد  يرگراک ،

.درادن يرشق  یتاقبط و 
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ص 17. ج 6 ،  تیالو ، ثیدح  - 1
ینارنخس 8/9/1374. - 2
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(1) .تسه اج  همه 

.تسا مکاح  نآ  رب  یلد  مه  تدـحو و  دـنراد و  روضح  نآ  رد  کلیگ  برع و  چولب ، رل ، درک ، كرت ، سراـف ، زا  روشک  ماوقا  همه 
ياضعا نایم  رد  ییارگ  فیلکت  يریذپ و  تیلوئـسم  هدنهد  ناشن  هک  دـید  ار  لاس  نهک  ای  لاس  نس و  مک  دارفا  ناوت  یم  جیـسب  رد 

نانآ راثیا  صالخا و  نایجیـسب ، یگژیو  رگید  زا  .دـنراد  لاعف  رثؤم و  دـیفم ، يروضح  نآ ، رد  زین  نارتخد  ناـنز و  یتح  .تسا  نآ 
: دیامرف یم  نایجیسب  یگژیو  نیا  دروم  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  .دنراد  یشیالآ  یب  نطاب  حور و  يافص  نانآ  .تسا 

.دهد یم  قشع  ثیدح  نیقی و  توارط  لصو و  راهب  يوب  نآ ، ياه  هفوکش  هک  تسا  يرمثرپ  روانت و  تخرد  هبیط و  هرجـش  جیـسب 
ایند نیا  رد  هک  ارچ  دنادرگ ؛ روشحم  منایجیسب  اب  ات  مهاوخ  یم  ادخ  زا  مروخ و  یم  هطبغ  نایجیسب  يافص  صولخ و  هب  هراومه  نم 

(2) .ما یجیسب  دوخ  هک  تسا  نیا  مراختفا 

رد .دنا  هدوب  ریذپ  تیلوئسم  لاعف و  اه  هصرع  مامت  رد  دنا و  هداد  سپ  یلیمحت  گنج  رد  ار  يرادیاپ  تماقتـسا و  ناحتما  نایجیـسب 
بالقنا مظعم  ربهر  .دنا  هتشاد  روضحاه  نادیم  همه  رد  زین  مورحم  قطانم  زا  ییادز  تیمورحم  يزاسزاب و  یگدنزاس و  ياه  هنحص 

: دیامرف یم  نایجیسب  یگژیو  نیا  فیصوت  رد  یمالسا 

، دشاب مزال  لام  رگا  .دنهد  یم  دشاب ، مزال  ناج  رگا  هک  یناسک 

161 ص :

ینارنخس 2/9/1377. - 1
ص 38. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یهلا  یسایس _  همان  تیصو  رد  حلسم  ياهورین  - 2
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.دنراذگ یم  نادیم  طسو  اپ  دشاب ، یگدنزاس  ثحب  رگا  .دننک  یم  رضاح  ار  نآ  دشاب ، مزال  ناشمسج  نت و  روضح  رگا  .دنهد  یم 
نیا دننک ، هدامآ  یملع  ظاحل  زا  ار  دوخ  روشک ، ياه  فده  يارب  دشاب  مزال  رگا  .دنیآ  یم  نادیم  طسو  رد  دـشاب ، عافد  ثحب  رگا 

، دنراد ار  تایصوصخ  نیا  هک  یعمج  نآ  .دننکب  میدقت  ار  نآ  دنرضاح  دنهاوخب ، اهنآ  زا  الاو  ياه  فده  هچ  ره  .دننک  یم  ار  راک 
(1) .تسا جیسب  ناشمسا 

راد و نادـیم  یجیـسب ، تسا ، هتفرگ  رارق  رطخ  رد  بالقنا  فادـها  اه و  ناـمرآ  هاـگره  هک  تسا  هداد  ناـشن  بـالقنا  یلمع  هبرجت 
: دیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  هک  هنوگ  نامه   (2) .تسا هدوب  بالقنا  هناوتشپ 

.تسا یمالسا  بالقنا  هناوتشپ  قح  هب  هک  نافعضتسم  جیسب  رب  گرزب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و 

: دومرف زین  مظعم  ربهر 

نیرت بجاو  نیرت و  سدـقم  نیلوا و  ماـظن ، نـیا  زا  عاـفد   (3) .میا هتفگن  یفازگ  فرح  تسا ، جیـسب  هب  بـالقنا  ماوـق  مییوـگب  رگا 
عافد نآرق  مالسا و  زا  تقیقح ، رد  نوچ  دریگ ؛ یم  هدهع  هب  ار  بالقنا  زا  عافد  هک  تسا  یسک  یجیـسب  تسا و  ناریا  تلم  ضیارف 

(4) .تسا هدرک 

یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  سیسأت  . 5

.دش هداهن  انب  یمالسا  ماظن  راذگ  ناینب  نامرف  هب  هک  تسا  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  لیکـشت  بالقنا ، ياهدرواتـسد  رگید  زا 
ماما ترضح 

162 ص :

.مالسلا هیلع  یلع  ماما  يودرا  نایجیسب  گرزب  عامتجا  رد  ینارنخس 29/7/79  - 1
ص 38. ینیمخ ، ماما  یهلا  یسایس -  همان  تیصو  رد  حلسم  ياهورین  - 2
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یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  داهن  سیسأت  یمالـسا ، بالقنا  ياروش  هب  ینامرف  رد  تشهب 1358  يدرا  مود  رد  هللا  همحر  ینیمخ 
لصا رد  نارادساپ ، هاپس  شقن  رب  دیکأت  اب  رهم 1358  رد 30  زین  یساسا  نوناق  ییاهن  یسررب  ناگربخ  سلجم  .درک  مالعا  ًامـسر  ار 

بالقنا يزوریپ  ياهزور  نیتسخن  رد  هک  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  .دراذگ  هحـص  نآ  رب  یـساسا  نوناق  مهاجنپ  دص و  کی 
هاپس تیلوئسم  ورملق  فیاظو و  دودح  .دنام  اجرباپ  نآ  ياهدرواتسد  بالقنا و  زا  ینابهگن  رد  دوخ  شقن  همادا  يارب  دش ، لیکـشت 

هلیـسو هب  اهنآ  نایم  هناردارب  یگنهامه  يراکمه و  رب  دـیکأت  اب  حلـسم  ياهورین  رگید  تیلوئـسم  ورملق  فیاظو و  اـب  یگنهاـمه  رد 
جیـسب بلاق  رد  هژیو  هب  یمدرم  ياهورین  نتـشاد  رایتخا  رد  هب  هجوت  اب  زین  سدقم  عافد  هصرع  رد  نارادساپ  هاپـس  .دـش  نییعت  نوناق 

، هناریگ لـفاغ  هدرتسگ و  ياـه  تاـیلمع  اـب  یحور و  رظن  زا  نانمـشد ، دوخ  فارتعا  هب  دریگب و  هدـهع  رب  ار  يا  هژیو  شقن  تسناوت 
: دیامرف یم  سدقم  عافد  رد  هاپس  شقن  نییبت  رد  يربهر  مظعم  ماقم  .دنازرلب  ار  نمشد  تشپ 

هودـق نافراع و  ماـما  نآ  يافـصم  حور  رونم و  لد  ناـشوج  همـشچرس  زا  هک  یتیونعم  یبـالقنا و  هیحور  هیاـس  رد  نارادـساپ  هاـپس 
نییعت شقن  تسناوت  درک ، یم  باریـس  ار  جیـسب  هاپـس و  صلاخ  هدـنمزر و  ناـناوج  همه ، زا  شیب  دیـشوج و  یم  هتـسویپ  ناـحلاص 
سرد یمدرم ، جیـسب  يریگراک  هب  اب  شترا و  رانک  رد  دنک و  افیا  یمالـسا  يروهمج  هب  رابکتـسا  يدایا  هلمح  عفد  رد  ار  يا  هدننک 

ظفح و دهدب و  مالسا  نانمشد  هب  یخلت 
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(1) .دنک نیمضت  ار  یمالسا  يروهمج  ماظن  رارمتسا 

هلکـسا تخاس  هچوان ، تخاس  دننام  ییاهراک  هب  دوخ ، یعافد  ياه  يدنم  ناوت  یماظن و  ياه  يروآ  نف  ياقترا  رد  نارادساپ  هاپس 
هنومن تخاس  یحارط و  یماظن ، يوردوخ  دـیلوت  تخاس و  یحارط و  ییایرد ، ناگوان  زاین  دروم  ییایرد  ياه  هزاس  اهردـنب و  اه و 

هلمج زا  طسوتم  هاتوک و  درب  اب  ياه  کشوم  تخاس  یحارط و  یمجاهت ، کبـس  ياه  قیاق  عاونا  تخاس  یحارط و  دـهاش ، درگلاـب 
باترپ ياهوکـس  تخاس  یحارط و  رویه ، ياهدرگلاب  هلمج  زا  اهدرگلاب  زا  يرایـسب  یلـصا  تاـعطق  تخاـس  یحارط و   (2)، باهش

ياه تیاس  یلک  يزاسزاب  یتیزوپماک ، تاعطق  هندـب و  تخاس  یحارط و  نیـشنرس ، نودـب  ياه  هدـنرپ  تخاس  یحارط و  کـشوم ،
يامیپاوه يدادعت  يزاسزاب  هژورپ  ماجنا  ییاوه ، عیانص  رد  هتفرشیپ  تاعطق  يزاسزاب  رادار ، ياه  هناماس  تخاس  یکشوم ، هتفرـشیپ 

رد تکرـش  هب  ار  نارادـساپ  هاپـس  یمالـسا ، بالقنا  مظعم  ربهر  سدـقم ، عافد  نایاپ  زا  سپ  .تسا  هدز  تسد  يوخوس 25  یگنج 
: دناوخارف روشک  یگدنزاس  يزاسزاب و 

تمدخ رد  دیاب  لماک ، حلـص  طیارـش  رد  دـننک ، یم  ظفح  ار  یمزر  ياه  یگدامآ  هکنآ  نمـض  لومـشم  ياهورین  هاپـس و  شترا و 
مهس دنناوت  یم  هاپس  شترا و  حلسم ، ياهورین   (3) .دنشاب روشک  يزاسزاب  ینادابآ و 
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زا ار  یگرزب  ياه  حرط  هاپـس ، صوصخ  هب  نامزاس و  ود  ره  زورما  هک  نانچمه  دـننک ، افیا  مه  روشک  یمومع  يزاسزاب  رد  ار  دوخ 
، گنج نارود  رد  طقف  هن  حلسم  ياهورین  هک  دنک  سح  دیاب  ام  تلم  .دنا  هدش  کیرش  هتفرگ و  هدهع  رب  روشک  یمومع  یگدنزاس 

(1) .دنشاب مدق  شیپ  ماگ و  شیپ  دنناوت  یم  مه  يزاسزاب  نارود  رد  هکلب 

مرح هتـسد  لـگ  تخاـس  .تسا  هدرک  ارجا  روشک  رد  ار  گرزب  حرط  زا 1300  شیب  لاس 1382  ات  نارادـساپ  هاپـس  ساسا ، نیا  رب 
هاگتـسد تخاس  رنهاب ، دیهـش  هلکـسا  تثعب و  هلکـسا  لکد و  تخاس  ناتـسزوخ ، دنوتگ  دس  ثادـحا  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  رهطم 

، یـشک هز  يرایبآ و  هکبـش  راـتکه  ثادـحا 75000  نسکوردـیه ، یطورخم  نکـش  گنـس  هاگتـسد  تخاس  يزاوم ، لاچ  يرافح 
يردـنب عمتجم  نیرت  گرزب  ثادـحا  یحارط و  ناـبوتا ، هار  رتـمولیک  ثادـحا 1400  فلتخم ، عطاقم  اـب  لـنوت  رتمولیک  يارجا 55 

لپ يزاـسزاب  دراـی ، گرزب  عمتجم  ندوـب  اراد  اهروانـش و  ریمعت  تخاـس و  یبوـنج ، سراـپ  هقطنم  رد  ناـهج  روـشک و  یمیـشورتپ 
(2) .تسا دراوم  نیا  هلمج  زا  ناهفصا  رد  يرچ  كرابت و  مهم  ياهدس  يارجا  تفال ، تلکسا  رهشمرخ و 

165 ص :

ص 116. ج 9 ، نامه ، - 1
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نخس ماجرف 

: تسج ریز  دراوم  رد  دیاب  ار  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  یلک  يدنب  هتسد  کی  رد 

مهم دیاب  دوب ، ناهج  رد  تیونعم  لوفا  نرق  هک  ار  متـسیب  نرق  ینایاپ  ياه  لاس  رد  نید »  » تایح دیدجت  ینید : تموکح  رارقتـسا  . 1
هرادا رد  نید  تیمکاـح  اـه و  شزرا  تیونعم ، هب  شیارگ  .درمـشرب  ناریا  مدرم  ناـیناهج و  يارب  یمالـسا  بـالقنا  درواتـسد  نیرت 

.تسا یمالسا  میظع  تضهن  نیا  دنمشزرا  تارمث  زا  روشک ،

نییعت هعماـج و  هرادا  رد  مدرم  هدارا  .تساـیند  روـشک  نیرت  لقتـسم  ناریا ، یمالـسا ، بـالقنا  وـترپ  رد  هزورما  لالقتـسا : بسک  . 2
.درمش بالقنا  گرزب  تامدخ  هلمج  زا  دیاب  ار  اه  تردق  هب  نتشادن  یگتسباو  شیوخ و  تشونرس 

هب ار  گرزب  تمعن  نیا  يدازآ ، ینید ، تموکح  رارقتـسا  هیاس  رد  تفای و  ییاهر  دادبتـسا  رامعتـسا و  دنب  زا  ناریا  تلم  يدازآ : . 3
دوجو مامت  اب  ناریا  تلم  هک  تسا  یمالسا  بالقنا  گرزب  تامدخ  هلمج  زا  تاعوبطم  بازحا و  يدازآ  نایب ، يدازآ  .دروآ  تسد 

.تسا هدرک  سمل  ار  نآ 

فادـها و هحولرـس  رد  ناـسنا  تزع  تمارک و  هب  هجوت  یناـسنا و  تیوه  ياـیحا  سفن : هب  داـمتعا  يرواـبدوخ و  هیحور  ياـیحا  . 4
، بالقنا رد  ینکممان  ره  نآ ، رب  هیکت  اب  هک  يریسکا »  » .هدوب یمالسا  بالقنا  ياه  نامرآ 
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.تساه يروابدوخ  نیمه  هرمث  زیمآ  حلص  فراصم  يارب  يا  هتسه  يروآ  نف  هب  ناریا  یبای  تسد  .دش » نکمم 

هک اه  هصرع  زا  يرایسب  رد  تسا و  هتشادرب  يدنلب  ياه  ماگ  یگتـسباو  ياه  هقلح  نتـسسگ  يارب  یمالـسا  بالقنا  ییافکدوخ : . 5
.میتسه تارداص  لاح  رد  ییافکدوخ و  ماقم  رد  زورما  میدوب ، هدننکدراو 

نالک يریگ  تهج  .تسا  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  یمالـسا  گنهرف  رد  هراومه  تلادـع  یبلط : تلادـع  گـنهرف  شرتسگ  . 6
هار هنیمز ، نیا  رد  دـنچ  ره  تسا ، هجوت  لباق  یمادـقا  ینغ ، ریقف و  نایم  یتاقبط  فاکـش  شهاک  ییادز و  تیمورحم  يارب  بـالقنا 

.میراد ندومیپ  يارب  يدایز 

، بالقنا زا  سپ  نارود  رد  .تسا  هدش  نوگرگد  یمالـسا  بالقنا  تامدخ  اب  اهاتـسور  هرهچ  هزورما  اهاتـسور : ینادابآ  هب  هجوت  . 7
نادنزرف همانراک  .تسا  هدش  هتـشادرب  اهنآ  زا  تیمورحم  رقف و  عفر  اهاتـسور و  یگدـنزاس  ینادابآ و  يارب  يدـنلب  رایـسب  ياه  ماگ 

.دنام دهاوخ  ظوفحم  بالقنا  نیرز  حول  رد  هک  تسااعدم  نیا  يارب  یلم  يدنس  یگدنزاس ، داهج  دهاجم 

هصرع رد  نونکا  دندش و  رادروخرب  يا  هژیو  تلزنم  زا  یمالسا  بالقنا  تکرب  هب  ناملـسم  نانز  نز : هاگیاج  يایحا  يارب  مامتها  . 8
ياهوگلا یمالـسا ، ناریا  نانز  زا  تمدخ ، تکراشم و  هصرع  رد  فافع  باجح و  طقف  .دنراد  يا  هدرتسگ  تکراشم  فلتخم  ياه 

.تسا هدیرفآ  نایناهج  يارب  يراگدنام 

زکارم  » و هاگـشناد » ، » یمالـسا نهیم  طاـقن  رتـشیب  رد  یمالـسا ، بـالقنا  تکرب  هب  یلاـع : شزوـمآ  شناد و  گـنهرف ، شرتـسگ  . 9
دوجو هب  یلاع » شزومآ 
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هتفای شرورپ  روشک ، زورما  ناگبخن  زا  يرایـسب  .تسا  ریظن  یب  روشک ، ناناوج  نایم  رد  رنه  گنهرف و  شناد ، هب  هجوت  .تسا  هدمآ 
.دنتسه بالقنا  زا  سپ  نارود 

زاب شناد و  ياقترا  شیازفا و  رد  تاعوبطم ، بازحا و  نوچ  یتلودریغ  یندـم و  ياـه  لکـشت  روشک : یـسایس  ياـضف  ياـقترا  . 10
ناهج نامدرم  نیرت  هاگآ  رامش  رد  نآ  ناناوج  هژیو  هب  ناریا  هعماج  هزورما  .دننک  یم  افیا  یمهم  شقن  روشک  یـسایس  ياضف  ندش 

.دنتسه

رادروخرب يرهـش  ینارمع و  تامدخ  زا  روشک ، زا  يا  هظحالم  لباق  شخب  زورما  یهافر : تامدـخ  شرتسگ  اهرهـش و  ینادابآ  . 11
نابحاص هک  مدرم  رایتخا  رد  روشک  طاقن  زا  يرایسب  رد  ...و  هسردم  بآ ، قرب ، زاگ ، نفلت ، یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  .تسا  هدش 

.تسا هتفرگ  رارق  دنتسه ، بالقنا  یلصا 

زا سپ  یعامتجا  نیمأت  یناـمرد و  تامدـخ  همیب ، ناـمرد ، تشادـهب ، هک  درادـن  دـیدرت  یـسک  مدرم : یگدـنز  حطـس  ياـقترا  . 12
ياه هنیمز  ققحت  يارب  شالت  روشک ، يداصتقا  تالکشم  دوجو  اب  .دنا  هدرک  افیا  مدرم  یگدنز  دوبهب  رد  يا  هدنزرا  شقن  بالقنا ،

، بالقنا زا  لبق  اب  هسیاقم  رد  روشک  یمـسر  رامآ  اب  ربارب  .مینادـب  یمالـسا  بالقنا  تبثم  ياهدـمآ  یپ  زا  دـیاب  ار  بساـنم  یگدـنز 
(1) .تسا هتفای  شیازفا  نادرم 50 % رد  و  نانز 10 % رد  یگدنز » هب  دیما  »
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میظع ياـه  بطق  یمالـسا ، بـالقنا  روـهظ  ناـهج ، رد  مکاـح  یبـطق  ود  ماـظن  رد  یناـهج : تردـق  رد  يدـیدج  بـطق  روـهظ  . 13
تراگرام هک  تسا  نامه  تردـق  نیا  .داتـسیا  هنادرم  اهنآ ، يدام  هتـسجرب  ياـه  تردـق  رباربرد  دیـشک و  شلاـچ  هب  ار  يرابکتـسا 

: تفگ ناتسلگنا  تقو  ریزو  تسخن  رچات ،

.تسا درس  گنج  نارود  رد  ناهج  اپورا و  يارب  رطخ  نیرت  گرزب  یمالسا ، بالقنا  عوقو 

: تفگ مه  یتسینویهص  میژر  ریزو  تسخن 

(1) .دروآ دهاوخرد  هزرل  هب  ار  ناهج  لک  يدوز  هب  هکلب  هنایمرواخ ، اهنت  هن  هک  تسا  يا  هلزلز  هباثم  هب  یمالسا  بالقنا 

، يراوخ بورـشم  داسف ، .تسا  ینماد  كاپ  فافع و  زا  راشرـس  اـم  يزورما  هعماـج  روشک : هرهچ  زا  یگدولآ  داـسف و  ندودز  . 14
زا دیاب  ار  هعماج  تینما  تمالـس و  نیارب ، انب  .تسا  هتـسبرب  تخر  روشک  زا  يا  هدرتسگ  لکـش  هب  رگید  ياه  یگدولآ  يزابرامق و 

.درمشرب بالقنا  تارمث 

رب ناریا  نونکا  .دـش  عطق  ناریا  تشونرـس  رد  هلخادـم  زا  گرزب  ياه  تردـق  تسد  یمالـسا ، بالقنا  اـب  یلم : رادـتقا  تزع و  . 15
هدش ببس  یلم  رادتقا  تزع و  .دنک  یم  ارجا  نییعت و  جراخ  يایند  اب  ار  دوخ  طباور  لماعت و  هویـش  یلم ، عفانم  يژولوئدیا و  ساسا 

رد هلمج  زا  يا  هـقطنم  تـالوحت  رد  هژیو  هـب  یللملا ، نـیب  ياـهداهن  یللملا و  نـیب  طـباور  هـصرع  رد  یمالـسا  يروـهمج  اـت  تـسا 
رثؤم هدنزاس ، يروضح  قارع ، نیطسلف و  تالوحت 
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نیا تاماقم  دـنک و  فارتعا  نآ  هب  دـش  روبجم  اهراب  ناریا ، اب  ینمـشد  دوجو  اـب  اـکیرما  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب ، هتـشاد  هناردـتقم  و 
.تفرگ هدیدان  ناوت  یمن  يا  هقطنم  تالوحت  رد  ار  ناریا  شقن  هک  دندرک  دیکأت  اهراب  روشک 

ینوریب تارییغت  نآرق ، صن  .تسا  ناسنا  تاحالصا ، ثحب  رد  یمالسا  بالقنا  یلصا  هاگتساخ  ناسنا : يونعم  يدام و  حالـصا  . 16
ياـیند میوش و  لوحتم  دـیاب  اـم  هک  تسا  نیا  ینآرق  رظن  .دوـش  لوـحتم  نورد  زا  ناـسنا  هک  دـنوش  یم  سوـسحم  رادـیاپ و  یناـمز 

تاحالـصا ماـجنا  رد  یمالـسا  يروهمج  .درک  حرطم  بـالقنا  زاـغآ  رد  لـحار  ماـما  ار  تشادرب  نیا  .میهد  رییغت  ار  دوخ  ینوماریپ 
.دراد رظنرد  ار  ناسنا  تیناسنا  يونعم ، يدام و 

ینید يرالاس  مدرم  لماک  رهظم  یمالـسا ، ماظن  ظفح  يریگ و  لکـش  ییاـپرب ، رد  مدرم  هدرتسگ  روضح  ینید : يرـالاس  مدرم  . 17
يارب ار  دوخ  تاناکما  همه  دراد ، همهاو  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هلیـسو  هب  نید  يرـالاس  مدرم  یلمع  هضرع  زا  نوچ  برغ  .تسا 
ماهتا هک  تسا  نیا  تیعقاو  .تسا  هتفرگ  راک  هب  هصرع  نیا  رد  نآ  ندناشک  تسکـش  هب  یمالـسا و  يروهمج  نداد  هولج  دمآراکان 

يا و هتـسه  ياه  حالـس  هب  یبای  تسد  يارب  شالت  هنایمرواخ و  شزاـس  دـنور  رد  لـالخا  ناریا ، رد  رـشب  قوقح  ضقن  ریظن  ییاـه 
.تسین شیب  يا  هناهب  یعمج ، راتشک 

.تسا تموـکح  عوـن  نـییعت  یمالـسا ، بـالقنا  مـهم  ياهدرواتـسد  رگید  زا  هـیقف : تیـالو  هـیرظن  رب  ینتبم  تموـکح  لیکـشت  . 18
گنهرف رد  هشیدنا  نیا  ياه  هیال  زا  یگرزب  شخب  هک  تسا  یقرتم  رایـسب  يرکفت  هیقف ، تیالو  هشیدنا  مالـسا و  رب  ینتبم  تموکح 

ام دوخ  ماظن  يرورپ  هشیدنا  ای  يزاس 
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ربهر هک  يا  هنوگ  هب  هدیناسر ، تابثا  هب  ددعتم  ياه  نارحب  رد  ار  دوخ  يدمآراک  یتموکح ، يوگلا  نیا  .تسا  هدشن  هدـیواک  زونه 
: تسا هدومرف  هیقف  تیالو  دروم  رد  بالقنا  مظعم 

ندوب نانعلا  قلطم  يانعم  هب  هدمآ ، یساسا  نوناق  رد  هک  هیقف  هقلطم  تیالو  تسا و  مدرم  داحآ  رگید  لثم  نوناق  ربارب  رد  زین  يربهر 
يربـهر دـمآ ، شیپ  یلکـشم  هناـگ  هس  ياوق  يارب  نیناوق  يارجا  روشک و  هرادا  رد  رگا  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  هکلب  تسین ، يربـهر 

(1) .دهد عاجرا  صیخشت  عمجم  هب  لضعم  ناونع  هب  ار  لئاسم  یخرب  ای  دنک  لح  ار  لکشم  تارایتخا  نیا  ساسا  رب  دناوتب 

نوـچ روـشک  ياـه  تخاـسریز  رد  ریگ  مـشچ  تـالوحت  .تـسا  ناوارف  ینتفگ  یمالــسا ، بـالقنا  تامدـخ  اهدرواتــسد و  هراـبرد 
، ندـعم تعنـص ، يزاورپ ، طوـطخ  ینهآ ، هار  هکبـش  یطاـبترا ، هکبـش  تـفن ، زاـگ ، یمیــشورتپ ، دـالوف ، يزاسولیــس ، يزاسدـس ،
، تلم هب  ار  بالقنا  هدنزرا  تامدخ  زا  یلیدب  یب  همانراک  نآ ، دننام  يزاس و  نامتخاس  تعنص  لقن ، لمح و  تشادهب ، يزرواشک ،

.تسا هدناسر  تبث  هب 

شرتسگ رـشن ، پاچ و  تیبرت ، میلعت و  یلاع ، شزومآ  نویزیولت ، ویدار و  تاعوبطم ، امنیـس ، رنه ، گـنهرف ، هصرع  رد  تاحالـصا 
.تسا بالقنا  ناشخرد  همانراک  زا  رگید  یشخب  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هب  مامتها  تیونعم ، ینآرق و  گنهرف 
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زا ینابیتشپ  شخب ، يدازآ  ياه  تضهن  زا  تیامح  مالـسا ، ناهج  تدـحو  نایناهج ، هب  مالـسا  یفرعم  یجراـخ ، تسایـس  هزوح  رد 
.تسا هدش  هتشادرب  هک  تسا  یگرزب  ياه  ماگ  زا  یبرغ » هن  یقرش ، هن   » راعش يارجا  يارب  مامتها  رابکتسا ، اب  هزرابم  نامورحم ،
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همان باتک 

.1371 دیفس ، اج ، یب  نیطسلف ، رد  یمالسا  ياه  شبنج  دایز ، ورمعوبا ، . 1

.1375 رهم ، رشن  نارهت ، خیرات ، هب  خساپ  اضردمحم ، يولهپ ، . 2

هاگـشناد رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامنداهن  مق ، نآ ، داد  خر  یگنوگچ  ییارچ و  یمالـسا و  بالقنا  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  . 3
ات یب  مهدزای ، پاچ  یمالسا ، فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  اه 

هشیدنا شناد و  یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  تخانش  لیلحت و  يارب  یبوچراچ  رقابدمحم ، هداز ، تمـشح  . 4
.1378 لوا ، رصاعم ،

.1378 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  نارهت ، يربهر ، مظعم  ماقم  ياهدومنهر  هعومجم  تیالو و  ثیدح  یلع ، يا ، هنماخ  . 5

.1362 ریبکریما ، نارهت ، مهدراهچ ،) رتفد  مهد ، رتفد  متشه ، رتفد   ) ماما مالک  زا  هار  يوجو  تسج  رد  هللا ، حور  ینیمخ ، . 6

.1378 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، رون ، هفیحص  هللا ، حور  ینیمخ ، . 7

ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  هاگدـید  زا  نیطـسلف  . __________________، 8
.1373 هللا ، همحر 

همحر ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماـما  هماـن  تیـصو  . __________________، 9
.1384 هللا ،

.1376 ناهیک ، نارهت ، یهابت ، نارامعم  ناهیک ، هسسؤم  ياه  شهوژپ  رتفد  . 10

.1371 ون ، حرط  نارهت ، رهگ ، کین  نیسحلادبع  همجرت : كاواس ، نیتسیرک ، آونالد ، . 11

.ات یب  زورهب ، اج ، یب  نیوا ، نادنز  رارسا  ردنکسا ، مدلد ، . 12

.1377 یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هدکشهوژپ  نارهت ، يراج ، هعرج  هدنروآدرگ ،) ، ) یلع ملعوذ ، . 13

.1376 ملق ، لها  نارهت ، اکیرما ،) رد  كاواس  هبعش  سیئر  نیرخآ   ) هداز عیفر  روصنم  تارطاخ  روصنم ، هداز ، عیفر  . 14

.1372 لوا ، نارهت ، تاراشتنا  نارهت ، نایبارتوبا ، نیسح  همجرت : سوواط ، تخت  هدرپ  تشپ  ونیم ، یمیمص ، . 15

.1373 ملع ، رشن  نارهت ، ریفس ، ود  تارطاخ  دومحم ، یعولط ، . 16

.1382 ریبکریما ، نارهت ، یسایس ، هقف  یلع ، سابع  یناجنز ، دیمع  . 17
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.1370 تاعالطا ، نارهت ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  نیسح ، تسودرف ، . 18

.1369 ریفس ، نارهت ، موس ، ناهج  نوماریپ  تالاقم  هعومجم  هدنروآدرگ ،) ، ) متاح يرداق ، . 19
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.1375 تاعالطا ، نارهت ، نیطسلف ، تمواقم  هسامح  هضافتنا ، هلیمج ، رویدک ، . 20

.1374 تاعالطا ، نارهت ، اکیرما ، ناریا و  یمالسا  بالقنا  ییورایور  هلیمج ، رویدک ، . 21

.1365 اسر ، یگنهرف  تامدخ  نارهت ، یلداع ، نیسح  دمحم  همجرت : رزیاه ،) لارنژ  تارطاخ   ) نارهت رد  یفخم  تیرومأم  . 22

.1377 ثیدحلاراد ، یگنهرف  هسسؤم  مق ، همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 23

اه شهوژپ  تاعلاطم و  تیریدم  يزیر و  همانرب  شهوژپ و  تنواعم  . 24

.1382 لوا ، گنهامه ، رشن  نارهت ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  راتفگ   25 . 25

نیمتفه يرازگربداتـس  نارهت ، نارگید ، زادـنا  مشچ  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  یمالـسا ، تاـغیلبت  ناـمزاس  یگنهرف  تنواـعم  . 26
.1364 یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  درگلاس 

.1375 نیرز ، نارهت ، دابآدعس ، خاک  ناماکان  ورسخ ، دضتعم ، . 27

.1380 ناکیپ ، نارهت ، يولهپ ، نارود  رد  ناریا  یجراخ  تسایس  گنشوه ، اضرلادبع  يودهم ، . 28

، هللا همحر  ینیمخ  ماما  يارآ  هشیدنا و  زا  يا  هدیزگ  یمالسا ، بالقنا  نییآ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  . 29
.1373 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ،

میظنت و هسسؤم  نارهت ، ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگ  ناینب  تلحر  باتزاب  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  . 30
.1374 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن 

، تاغیلبت هرادا  هاپس ، كرتشم  داتس  یگنهرف  تنواعم  ناریا ، یمالسا  بالقنا  درواتـسد  ود  دون و  تیالو ، ردق  یگنهرف  هسـسؤم  . 31
.1382 مود ، پاچ 

.1378 ناغلبم ، نارهت ، یمالسا ، بالقنا  رد  تاطابترا  نفلت ، فارگلت و  تسپ و  ترازو  . 32
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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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