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زاغآرس

زاغآرس

ياهرایعم زا  یکی  تسا و  یـسایس  تکراشم  عون  نیرت  هنیزه  مک  نیرت و  لهـس  نیرت و  ماع  تاباختنا  رد  تکرـش  هک  تسناد  دـیاب 
دندـقتعم لحار  ماما  تاباختنا  رد  مدرم  شقن  اب  طاـبترا  رد  .تسا  ماـظن  اـب  مدرم  یهارمه  یـسایس و  تکراـشم  نازیم  هدـننک  نییعت 

یمن نامگ  : » دندومرف نینچمه   (1)« .هدنیآ ياه  لسن  رد  هچ  رضاح و  لسن  رد  هچ  دنتسه  مالـسا  روشک و  تشونرـس  لوئـسم  همه  »
، درذگ یم  یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  تکرب  اب  رمع  زا  هچ  ره  هللادمحب  دشاب ، هدیشوپ  یـسک  رب  تاباختنا  تیمها  شقن و  هک  منک 

زار دنوش و  یم  رتانـشآ  بالقنا  ياه  هنحـص  یمامت  رد  دوخ  هدننک  نییعت  شقن  روضح و  تیمها  هب  روشک  دهعتم  ناملـسم و  مدرم 
، ار روـضح  نیا  مـه  بـالقنا  هـنازرف  ربـهر  رگید  فرط  زا   (2)« .دـنیامن یم  فشک  رتـهب  ار  دوـخ  یهلا  ماـیق  ماکحتـسا  اـقب و  ماود ،

: تسا دقتعم  دناد و  یم  هنالوئسم  يروضح 

هنازوسلد و روط  هب  دوش  یم  طوبرم  روـشک  تشونرـس  هب  هک  مهم  رایـسب  هثداـح  نیا  رد  هک  تسا  نیا  مه  تلم  میظع  داـحآ  هفیظو 
(1/1/1380  ) .دننک تکرش  هنالوئسم 

ص187. ج21 ، رون ، هفیحص  - 1

ص193. ج20 ، رون ، هفیحص  - 2
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: دیامرف یم  دنناد و  یم  یلم  رادتقا  رهظم  ار  تاباختنا  ناشیا  نینچمه 

، دـشاب يریگمـشچ  روضح  یمدرم ، روضح  دروایب و  نادـیم  هب  ار  دوخ  ناوارف  يارآ  تاباختنا ، نیا  رد  دـناوتب  ناریا  زیزع  تلم  رگا 
(1/1/1380  ) .تسا یلم  تزع  رادتقا و  رهظم  نیرت  گرزب  نیا 

کی ار  تاباختنا  درک و  دـهاوخ  تکرـش  تاباختنا  نیا  رد  دراد  هقالع  یمالـسا  ماظن  هب  سک  ره  هک  دـندقتعم  يربهر  مظعم  ماـقم 
نآ هب  یلم  ینادجو و  فیلکت  کی  مشچ  هب  دیاب  زین  دنرادن  هجوت  ینید  لئاسم  هب  هک  یناسک  اما  .دناد  یم  یمالـسا  یهلا و  فیلکت 
دناد یم  نآ  رد  مدرم  ندرکن  تکرش  تاباختنا و  ندرک  قنور  یب  ار  مالسا  نانمـشد  فادها  زا  یکی  ناشیا  ( 18/1/1378  ) .دنرگنب

: دنشاب رایشه  نآ  هب  تبسن  دیاب  مدرم  هک 

تاباختنا هک  تسا  لیام  نمشد  لوا ، هجرد  رد  تسا  مهم  نیا  اهنآ  يارب  دوشب ، یقنور  یب  تاباختنا  هک  تسا  هتخود  مشچ  نمـشد 
(18/1/1378  ) .دوش قنور  یب 

تسا و هعومجم  کـی  رفن و  کـی  هب  روـشک  تاـناکما  هدـمع  شخب  تشونرـس  ندرپـس  هلئـسم  تاـباختنا ، هلئـسم  هل ، مظعم  رظن  زا 
نیا زا  تسا  هتـسباو  هیـضق  نیا  هب  يدایز  دودـح  ات  رگید  نوگانوگ  لئاسم  یجراخ و  طباور  یگنهرف ، يداصتقا ، لئاسم  تشونرس 
روط نیا  هفیاط و  نیا  شیوخ و  موق و  طـباور و  هب  دـننک ، هاـگن  یبـالقنا  یعرـش و  ینید و  ياـه  كـالم  هب  دـنراد  هفیظو  مدرم  ور 

اب دننک و  باختنا  ار  وا  تسا ، رت  کیدزن  نآ  هب  رت و  بسانم  یبالقنا  یهلا و  ياهرایعم  اب  یـسک  هچ  ًاعقاو  دننیبب  دننکن ، هاگن  اهزیچ 
(14/11/1372  ) .دننک تلاخد  راک  نیا  رد  هفیظو  کی  ناونع  هب  قوش  روش و 

ریبدت اوقت و  ياراد  حلصا و  درف  تاباختنا  هک  تسا  دقتعم  ناشیا 
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ياه تراسخ  يأر ، ياـه  قودنـص  ياـپ  روضح  رد  یهاـتوک ) ، ) رما نیا  رد  یهاـتوک  تسا و  یبـالقنا  یلقع و  یعرـش ، يا  هفیظو 
(23/4/1368  ) .دروآ دهاوخ  راب  هب  يریذپان  ناربج 

یم هدامآ  زاس  تشونرـس  باختنا  کی  يارب  ناریا  گرزب  تلمو  تسا  هدـنامن  یقاب  يروهمج  تسایر  تاـباختنا  اـت  یحابـص  دـنچ 
، دننک میظنت  نآ  ساسا  رب  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  اب  دوخ  راتفر  ات  دـنا  هتخود  مشچ  نآ  هب  زین  ناگناگیب  هک  یباختنا  دوش ،

مدرم گنررپ  روضح  لاعف و  تکراشم  .تسا  تیمها  زئاـح  فرط  ود  ره  يارب  بختنم  هنیزگ  مه  تکراـشم و  نازیم  مه  ور  نیا  زا 
فیعـضت لاـبند  هب  نمـشد  هک  تسا  ییاـه  هیامرـس  هلمج  زا  نآ ، يرادـیاپ  كـالم  ماـظن و  یلـصا  ياـه  هیامرـس  زا  یکی  ناونع  هب 

کی ناهاوخ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  لباقم ، رد  .دـهد  رارق  یهاوخ  زاـیتما  راـشف و  هیاـم  تسد  ار  نآ  اـت  تسا  نآ  شهاـکو 
تاـباختنا سوماـق  رد  یلم  هداراو  تردـق  یلجت  ناونع  هب  مدرم  تکراـشم  نیارباـنب  .تسا  هناـهاگآ  روـشرپ و  هدرتـسگ ، تکراـشم 

.دیآ یم  باسح  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  زارت  هناشن  زین  دوش  یم  باختنا  مدرم  يوس  زا  هک  يا  هنیزگ  دراد و  ناشخرد  سب  یعلاط 
نادیهـش و نوخ  هرمث  لصاح و  یمالـسا  ماظن  .دشاب  یجراخ  یلخاد و  حوطـس  رد  یمالـسا  ماظن  نزو  هزادنا و  رد  دـیاب  هنیزگ  نیا 

نیمه هب  تسا  هدوب  تفرشیپ  هب  ور  هاوخ و  لوحت  رالاس ، مدرم  رادم ، مالـسا  ماظن  نیا  .تسا  هدوب  تما  هناصلاخ  تازرابم  درواتـسد 
اب زورما  اه  يریگ  تخـس  نیا  اب  .دراد  یناـهج  رابکتـسا  یگدرکرـس  هب  یللملا  نیب  حطـس  رد  راـکمو  هدروخ  مسق  ینانمـشد  لـیلد 

باسح هب  مود  صخش  ماظن  يربهر  زا  سپ  دریگ و  یمرارق  هیرجم  هوق  سأر  رد  هک  يا  هنیزگ  تسا  مزال  تسا و  هجاوم  یتالکشم 
اب ات  دشاب  یلاعتم  ياه  یگژیو  ياراد  دیاب  دیآ  یم 
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راشف شهاک  میلست و  هب  راداو  ار  بالقنا  نانمـشد  هک  تساه  یگژیو  نیا  اب  يروهمج  سیئر  باختنا  .دشاب  ناوخ  مه  بالقنا  زارت 
نارگراک اب  رادید  رد  لاس 92  تشهبیدرا  متفه  خـیرات  رد  بالقنا  هنازرف  ربهر  .دزاس  یم  نومنهر  رتشیب  یلاعت  هافر و  هب  ار  مدرم  و 

: دندومرف

ياراد مود  هجرد  رد  دشاب و  هتشاد  یساسا  نوناق  مدرم و  ادخ ، هب  داقتعا  نامیا و  لوا ، هجرد  رد  هک  دشاب  يدرف  دیابروهمج  سیئر 
یقیرزت و ياه  هویـش  هب  دامتعا  یـسانشراک و  ریغ  تارظن  رب  هیکت  يداصتقا ، ياه  تسایـس  ررکم  تارییغت  رد  دشاب و  مواقم  هیحور 

نآ ینورد  تخاـس  هک  يداـصتقا  دـشاب ، یتمواـقم  داـصتقا  رب  یکتم  وا  يداـصتقا  ياـه  تسایـس  دـشاب و  هتـشادن  ار  برغ  یلیمحت 
.دوش یمن  مطالتم  ایند ، رد  فلتخم  تارییغت  اب  تسا و  مکحتسم 

: دندومرف زین  مواقم  هیحور  زا  يرادروخرب  نییبترد  ناشیا 

روز نابز  هب  وا  اب  دـناوت  یمن  یـسک  تسین و  زین  ندـش  میلـست  لها  تسا و  یگرزب  ياـهراک  فادـها و  ققحت  لاـبند  هب  ناریا  تلم 
دشاب و مواقم  عاجش و  سرتن و  نانمـشد  راشف  لباقم  رد  دیاب  دریگ  یم  رارق  هیرجم  هوق  سأر  رد  هک  مه  يدرف  نیاربانب  دنزب ؛ فرح 

یجراخ تسایـس  رد  هک  هنوگ  نامه  ...دشاب  هتـشاد  همانرب  ریبدت و  تمکح و  دیاب  نآ  رانک  رد  دشابن و  ندش  جراخ  نادـیم  زا  لها 
حیحـص هسدـنه  تدـمدنلب و  هبناـج ، همه  هاـگن  هب  زین  يداـصتقا  یلخاد و  لـئاسم  رد  میتـسه  تحلـصم  تـمکح و  تزع ، دـنمزاین 

.میدنمزاین

ياراد هماـنرب ، نتـشاد  ریبدـت ، تمکح ، اـهنآ : هلمج  زا  هک  دـیدرگ  ناـیب  هیقف  یلو  ناـبز  زا  زین  يرگید  هتـسجرب  ياـه  یگژیو  هتبلا 
، یقطنم ياهراعش 
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.تساه هیشاحاب  ندشن  ریگردو  یقالخا  بیذهت 

روآدای دـنا  هتفرگرارق  يروهمج  تسایر  ياهدزمان  ینالوط  فص  رد  هک  يدارفا  اه و  تیـصخش  هب  شیپاـشیپ  تسا  مزـال  نیارباـنب 
دعب دنراد  ار  تاباختنا  هصرع  هب  دورو  دصق  هک  يدارفا  هک  دنیامن  هجوت  بالقنا  شیدنارود  ربهر  مهم  ياه  هیـصوت  نیا  هب  هک  دـش 
راچد روشک  ییارجا  تیریدم  هاگیاج  یبایزرا  نینچمه  دوخ و  ياه  ییاناوت  یبایزرا  رد  دیاب   » دنوش نادیم  دراو  حیحص  یبایزرا  زا 
دروم ریطخ  تیلوئـسم  هاگیاج و  نیا  اب  ار  دوخ  ياهتیفرظ  اه و  هتـشاد  قابطنا  نازیم  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  موهفم  و  دنوشن » هابتـشا 

.دنوش تباقر  نادیم  دراو  یگتفیشدوخ  زا  زا  رود  هب  ینیب و  عقاو  اب  دنهد و  رارق  یبایزرا 

ماما هک  هنوگ  نامه  دـندوزفا : دـندناوخ و  مکحتـسم  ار  روشک  رد  تاباختنا  راک  زاس و  بالقنا ، مظعم  ربهر  هتبلا  رگید  یتاـفتلا  رد 
یب لداع و  ییاه  ناسنا  هلیـسو  هب  اه  تیحالـص  یـسررب  تاباختنا و  رد  نابهگن  ياروش  روضح  دندرک ، یم  دـیکات  اهراب  هللا  همحر 

.تسا یکرابم  روضح  ریصب ، فرط و 

رد دـیاب  تاـباختنا  دراد و  تما  يـالقع  میمـصت  یعمج و  درخ  نوناـق و  هب  اهادـیدناک  همه  نداـهن  ندرگ  زا  تیاـکح  دومنهر  نیا 
: دندومرف هنیمز  نیمه  رد  هل  مظعم  .دریذپ  ماجنا  ینکفارف  شیوشت و  زا  رود  هب  مارآ و  نما و  یطیحم 

، هدـش یفرعم  حـلاص  دارفا  نانخـس  اهراعـش و  قباوس ، رد  قیقحت  اـب  مدرم  ناـبهگن ، ياروش  هلیـسو  هب  اـه  تیحالـص  یـسرب  زا  دـعب 
.تسا یکرابم  بسانم و  رایسب  ینوناق  راک  زاس و  عوضوم  نیا  درک و  دنهاوخ  باختنا  روهمج  سیئر  ناونع  هب  ار  یصخش 

ریوصت یلاعتم  نشور و  رایسب  ار  تاباختنا  قفا  بالقنا  مظعم  ربهر 
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: دندومرف هدومن و 

رب ار  تلم  نیا  دوخ  تیادـه  لضف و  اب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  میا  هدروآ  تسدـب  بالقنا  ياه  لاس  ياـه  هبرجت  زا  اـم  هچنآ 
سیئر هللاءاش  نا  .داتفا و  دهاوخرب  ًاعطق  دـتفا ، رد  یهلا  قیمع  هزیگنا  ياراد  تلم  نیا  اب  سکره  درک و  دـهاوخ  زوریپ  نانمـشد  همه 
دهاوخ یط  مدرم  کمک  اب  ار  راختفارپ  هار  نیا  دریگ ، رارق  ناریا  گرزب  تلم  روشک و  نیا  ییارجا  هاگتـسد  سأر  رد  هک  يروهمج 

.درک

دای زازین  ار  دوخ  لحار  ماما  يانام  هشیمه  هیـصوت  نیا  ناریا  گرزب  تلم  تسا و  هتـسجرب  رایـسب  تاـباختنا  نیا  رد  مدرم  شقن  هتبلا 
: دومرف نانآ  هب  هک  درب  دهاوخن 

رد دنرـضاح  مـه  مدرم   (1)، هدـنیآ ياـه  لـسن  رد  هچ  رـضاح و  لـسن  رد  هچ  دنـشاب ، یم  مالـسا  روـشک و  تشونرـس  لوئـسم  همه 
، روشک تشونرـس  هک  دنناد  یم  دنناد و  یم  ناشدوخ  زا  الاح  ار  روشک  مدرم ، هکنیا  يارب  تاباختنا  رد  دنوش  یم  رـضاح  تاباختنا ،

نیا رت  شیپ  .ناشدوخ  يارب  دـننک  یم  باختنا  .یک  يارب  مینکب  باـختنا  اـم  دـنیوگب  ـالاح  هک  تسین  روط  نیا  تسا ، تاـباختنا  اـب 
فرح نیا  زورما  اما  .دـنرادن  يراک  ام  حـلاصم  هب  اهنآ  دـنرادن ، يراک  ام  هب  تاـباختنا ، دراد  طـبر  هچ  اـم  هب  بوخ ، هک  دوب  فرح 
يا هفیظو  یهلا ، تسا  يا  هفیظو  نیا  .تاباختنا  رد  دننکب  تکرش  رتشیب  هچ  ره  هک  مراودیما  نم  دننک و  یم  تکرش  مدرم  تسین ،

ص187. ج21 ، رون ، هفیحص  - 1
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دیاب امش  مینکب ، تکرـش  تاباختنا  رد  دیاب  نام  همه  مینکب ، لمع  نآ  هب  دیاب  ام  هک  يا  هفیظو  یناسنا و  تسا  يا  هفیظو  یلم ، تسا 
(1) .دنهدب يأر  دنوشب و  دراو  هللاءاش  نا  مه  مدرم  دینکب و  تیدج  تاباختنا  نایرج  نسُح  رد 

: دندومرف یم  دنتسناد و  یم  یناگمه  یفیلکت  ار  نیا  هللا  همحر  ماما  ترضح  هتبلا 

هعماج دننک و  تلاخد  دیاب  مه  اه  نز  دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  هعماج  دننک و  تلاخد  یسایس  روما  رد  دیاب  اهدرم  هک  يروط  نامه 
مالـسا هک  يزیچ  نآ  ظفح  اب  هتبلا  دنـشاب ، اهدرم  شودـمه  یـسایس  یعامتجا و  ياه  تیلاـعف  رد  دـیاب  مه  اـه  نز  دـننک ، ظـفح  ار 

(2) .تسا هدومرف 

: دومرف ناگمه  هب  باطخ  نینچمه 

شدوخ هعرزم  رانک  رد  هک  مه  ییاتـسور  نآ  یهدب ، يأر  دیاب  مه  وت  مهدب ، يأر  دیاب  مه  نم  دنهد ، یم  يأر  نارگید  هک  دییوگن 
هک تسا  فیلکت  تلم ، نیا  دارفا  زا  يدرف  ره  يارب  تسا  یهلا  فـیلکت  کـی  نیا  تسا ، فـیلکت  دـهدب ، يأر  دـیاب  دـنک  یم  راـک 

(3) .ار مالسا  دنک  ظفح 

هللا لـجع  تجح  ترـضح  صاـخ  هجوت  یهلا و  فاـطلا  وترپ  رد  یمالـسا  ناریا  هنحـص  رد  هشیمه  دنمـشوه و  تلم  هک  تسا  دـیما 
یباختنا انام ، يا  هسامح  قلخاب  بالقنا  بوبحم  هنازرف و  ربهر  هللا و  همحر  لحار  ماما  هناملاع  تسبراک  اـب  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت 

.دنک لدب  يدیمون  سأی و  هب  رگید  راب  کی  ار  نانمشد  یهاو  دیما  دشاب و  هتشاد  دوخ  زارت  نأش و  رد  هتسیاش و 

ص253. ج18 ، رون ، هفیحص  - 1

ص264. ج18 ، رون ، هفیحص  - 2
ص59. ج15 ، رون ، هفیحص  - 3
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یلم رادتقا  هدارا و  یلجت  تاباختنا  لوا : لصف 

هراشا

یلم رادتقا  هدارا و  یلجت  تاباختنا  لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

مالسا رد  یسایس  تکراشم  ینابم  . 1

تاباختنا یسانش  موهفم  . 2

مدرم لاعف  تکراشم  یلجت  تاباختنا  . 3

تاباختنا ياهدرکراک  . 4

ریخ راک  رد  تقبس  حلاص و  لمع  تاباختنا ، رد  تکراشم  . 5

فیلکت قح و  تاباختنا ، . 6

تکراشم شهاک  يارب  نمشد  ياهدنفرت  . 7

نانمشد هئطوت  يزاس  یثنخ  رد  مدرم  شقن  . 8

گرزب ینومزآ  ربارب  رد  مهد  تلود  . 9

مالسا رد  یسایس  تکراشم  ینابم  . 1

مالسا رد  یسایس  تکراشم  ینابم  . 1

میـسانش و یمن  هدش ، فیرعت  برغ  یـسایس  ماظن  مولع و  رد  هکنانچ  یـسایس  تردق  ناونع  هب  يزیچ  ام  ینآرق  ینابم  ساسا  رب  هتبلا 
.تسا هدش  نییبت  يرگید  لکش  هب  هلئسم  یمالسا  یسایس  ماظن  مولع و  رد  اریز  میرادن 

هک دندنم  هرهب  یسایس  رادتقا  هکلب  تردق  زا  مره  سأر  رد  دارفا  هک  دریگ  یم  لکـش  هعماج  رد  تردق  زا  یمره  یبرغ ، فیرعت  رد 
رد يدارفا  دنچ  ره  مالـسا ، یـسایس  ماظن  هشیدنا و  رد  اما  دوش  یم  دای  روز  تنوشخ و  تردق ، لامعا  یـسایس  تیعورـشم  هب  نآ  زا 

تبحم و اب  هارمه  یتسرپرـس  یعون  تیالو  .دـبای  یم  انعم  تیالو  بوچراچ  رد  ناشراتفر  عون  یلو  دـنراد  رارق  یـسایس  ماـظن  سأر 
ییاه تیلوئسم  هکلب  مینک  عیزوت  ای  دودحم  ار  نآ  میهاوخب  هک  درادن  دوجو  یعورـشم  رادتقا  ای  تردق  ساسا  نیا  رب  .تسا  تّدوم 
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ماظن رد  اهرایعم  هک  تساجنیا  زا  .دوش  عیزوت  هعماـج  دارفا  ناـیم  اـه ، يدـنم  ناوت  اـه و  یگتـسیاش  ساـسا  رب  تسیاـب  یم  هک  تسا 
.دوش یم  کیکفت  یبرغ  یسایس  ماظن  ياهرایعم  زا  يا  هشیر  روط  هب  یمالسا  یسایس 

دوخ هفیلخ  ار  ناسنا  يراـگدرورپ ، ماـقم  رد  یتسه  راگدـیرفآ  دـنوادخ  تسا ، ناناملـسم  شرگن  نّیبم  هک  ینآرق  یناـبم  ساـسا  رب 
رد ات  هتخاس 
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ار يدـنچ  ياه  تیرومأـم  هللا ، قـالخا  هب  ّقلخت  دوخ و  تاذ  رد  هتـشرس  ياـه  ییاـناوت  هب  یـشخب  تیلعف  زا  سپ  دریگ و  رارق  نیمز 
ره تاقولخم ، رد  تبثم  تارییغت  یتسه و  همه  اه و  ناسنا  ناـیم  رد  یمومع  تلادـع  ییاـپرب  يزاـس ، ندـمت  نیمز و  یناداـبآ  نوچ 

یتسه همه  هکنانچمه  دنتسه  هللادونج  انعم  کی  هب  اه  ناسنا  همه  بوچراچ  نیا  رد  .دناسرب  دوخ  هتسیاش  هتسیاب و  لامک  هب  ار  کی 
(7 حتف :  ) .دنشاب یم  یهلا  رکشل  نازابرس و 

ای دشاب و  شنیرفآ  فادها  تمدخ  رد  هدیزگرب و  ار  هللا  بزح  رد  تیوضع  دناوت  یم  باختنا  قح  تردق و  رایتخا و  لیلد  هب  ناسنا 
(3 ناسنا : 19 و 22 ؛ هلداجم :  ) .دنک لمع  دوخ  تقلخ  تیرومأم  هفیظو و  فالخ  رب  دیآرد و  ناطیش  بزح  تیوضع  هب  هکنآ 

تیلوئسم شریذپ  رد  يرتشیب  یگتسیاش  زا  دناسر  تیلعف  هب  رتشیب  ار  دوخ  هتشرس  ياه  تیفرظ  هک  سک  ره  ینآرق ، ینابم  ساسا  رب 
يرالاس هتـسیاش  ساسا  رب  اه  هصرع  همه  رد  بصانم  اـه و  تیلوئـسم  هاگدـید ، نیا  ساـسا  رب  .ددرگ  یم  رادروخرب  بصاـنم  اـه و 

لماع باـختنا و  راـیعم  كـالم و  دـناوت  یمن  هاـگ  چـیه  نآ  دـننام  تورث و  تردـق و  داژن و  نوخ و  هلیبق ، موق و  دوش و  یم  عیزوت 
(13 تارجح : 247 ؛ هرقب :  ) .دشاب یبصنم  تیلوئسم و  يدصت  يارب  صخشم  یگتسیاش 

، ملع تمـصع ، نوچ  ییاه  یگژیو  زا  دـیاب  نانآ  دـنوش  یم  باختنا  اه  یگتـسیاش  نیمه  ساـسا  رب  زین  ناـشیا  يایـصوا  ناربماـیپ و 
(43 لحن : 59 ؛ ءاسن : 55 ؛ هدئام : 7 و 61 ؛ نارمع : لآ  33 ؛ بازحا )  ) .دنشاب رادروخرب  لوسر  ادخ و  زا  تعاطا  نامیا ،

ساسا رب  اه  تیلوئسم  عیزوت  زا  نخس  هکلب  تسین ، تاباختنا  یسایس و  تکراشم  قیرط  زا  تردق  عیزوت  زا  نخس  ساسا  نیا  رب 
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رما یلو  يارب  هتسیاب  نارواشم  هتسیاش و  نارازگراک  باختنا  رد  مالـسا  تما  تکراشم  يانعم  هب  تاباختنا  تسا و  يرالاس  هتـسیاش 
همه يارب  اـه  هصرع  همه  رد  هتـسیاش  دارفا  باـختنا  ياـنعم  هـب  مـینک  اـنعم  ار  نآ  تـبیغ  رـصع  رد  میهاوـخب  رگا  تـسا و  نیملـسم 

باتک و زا  مالسا  ياه  هزومآ  هک  ییاهرایعم  ساسا  رب  تما  دنتـسه و  یمومع  طیارـش  دجاو  هک  تسا  یناسک  نایم  زا  اه  تیلوئـسم 
يزیچ ام  .دنک  یم  باختنا  ییاه  تیلوئـسم  يارب  ار  یناسک  تسا ، هتـشاذگ  نانآ  رایتخا  رد  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هریـس  تنس و 
يارب زین  مدرم  دـنریذپ و  یم  ار  نآ  یگتـسیاش  ساـسا  رب  دارفا  هک  تسا  تیلوئـسم  تسا  هچ  ره  میرادـن  بصاـنم  ماـن  هب  مالـسا  رد 

.دنناسر یم  يرای  ماظن  دشرا  نالوئسم  نامکاح و  هب  اه  نیرتهب  باختنا 

تاباختنا یسانش  موهفم  . 2

تاباختنا یسانش  موهفم  . 2

هب زین   Election ینعی نآ  ییاپورا  لداعم  تسا و  ندرک  رایتخا  ندیزگرب و  يانعم  هب  بخن »  » لعف یبرع  هشیر  زا  تاباختنا »  » هژاو
نیا زین   Semantic یـسانشانعم ملع  رظن  زا  .ددرگ  یم  زاب  ندـیزگرب  ندرک و  اوس  ندرک ، ادـج  يانعم  هب   Eligere نیتال لعف 

دادـعت ندـیزگرب  يارب  يا  هویـش  يانعم  هب  نآ  ماع  جـیار و  دربراک  رد  یلو  تسا  هتفای  یعیـسو  ياـنعم  تـالوحت  رییغت و  حالطـصا 
(1) .دنا هدرک  دزمان  ار  دوخ  ماقم  ای  بصنم  کی  يدصت  يارب  هک  تسا  یناسک  زا  يریثک  رامش  نایم  زا  دارفا  زا  ینیعم 

ینارظان نییعت  ای  نایاورنامرف  شنیزگ  تهج  رد  هک  تسا  یتایلمع  هعومجم  تاباختنا  تسا : هدـمآ  تاـباختنا  زا  يرگید  فیرعت  رد 
تردق راهم  يارب 

.20/11/1382 ناریا ، همانزور  تاباختنا ،» یسانش  موهفم  ، » يرذون یلعنیسح  - 1
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.تسا هدش  ریبدت 

نییعت یـسایس و  ياـهداهن  يریگ  لکـش  رد  ار  نادنورهـش  هدارا  ناوـت  یم  نآ  هلیـسو  هـب  هـک  تـسا  يرازبا  تاـباختنا  رظنم  نـیا  زا 
(1) .داد هلخادم  یسایس  رادتقا  لامعا  يدصتم 

رد ناگدنیامن  ای  هدنیامن و  ندیزگرب  اب  تقیقح  رد  دوش  یم  بوسحم  یـسایس  یقوقح _  یلمع  هک  نداد  يأر  نمـض  هدنهد ، يأر 
ریغ میقتـسم و  تروص  هب  هعماـج  ياـضعا  هک  تسا  تاـباختنا  قـیرط  زا  عـقاو  رد   (2) .دـنک یم  تکراشم  دوخ  یـسایس  روما  هرادا 

.دننک یم  تلاخد  یمومع  تسایس  هب  نداد  لکش  رد  میقتسم 

ناونع هب  نانچمه  یفنـص  یهورگ و  یعمج ، ای  يدارفنا  تروص  هب  نادنورهـش  تکراـشم  ياـهراکوزاس  رگید  راـنک  رد  تاـباختنا 
ياه هیاپ  وس  کـی  زا  تاـباختنا  نینچمه  .تسا  یـسایس  هصرع  رد  مدرم  تکراـشم  عون  نیرت  يریگ  هزادـنا  لـباق  نیرت و  هتـسجرب 

.تسا هعماج  رد  تردق  عیزوت  یبایزرا  يارب  یبوخ  كالم  رگید  يوس  زا  دهد و  یم  ناشن  ار  یسایس  تردق  یعامتجا 

رد تما  نادنورهـش و  يوـس  زا  یـسایس  یقوـقح _  یلمع  تاـباختنا  هکنیا  دـیآ  یمرب  تاـباختنا  یـسانش  موـهفم  زا  هچنآ  نیارباـنب 
.تسا تردق  هزوح  رد  تکراشم  ياتسار 

مدرم لاعف  تکراشم  یلجت  تاباختنا  . 3

مدرم لاعف  تکراشم  یلجت  تاباختنا  . 3

هتشاد لاعف  تکراشم  یعامتجا  هصرع  رد  هتساوخ  یمالسا  تما  زا  دنوادخ 

.یسایس ياهداهن  ساسا و  قوقح  یضاق ، لضفلاوبا  - 1
.ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  قوقح  دمحم ، دیس  یمشاه ، - 2
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دیامن و یم  هراشا  یمالسا  رترب  هعماج  داجیا  رد  تما  شقن  رب  هدئام  هروس  هیآ 2  رد  دنوادخ  .دنیامن  یکین  ریخ و  رب  نواعت  دنشاب و 
تکراشم روضح و  نیا  .تسا  یناگمه  يا  هفیظو  تیرومأم و  دـیآ ، یم  رامـش  هب  رئاعـش  زا  هک  يروما  رد  یمالـسا  تما  تکراشم 

گنهرف هدـش و  یمالـسا  ماظن  تیبثت  بجوم  ات  دـنیبب  ار  تکراشم  تنواعم و  ینوریب ، رظان  هک  دـبای  یلجت  يا  هنوگ  هب  تسیاـب  یم 
.دبای رهاظت  هعماج  رد  ینید 

کی ناونع  هب  دـهاوخب  رگا  یمالـسا  هعماج  .تسا  هدیدنـسپ  يرما  کین  ریخ و  ياهراک  رد  دـشاب  اوراـن  يراـک  ره  رد  رهاـظت  رگا 
هب يراجنه  ياهراتفر  کین و  ریخ و  ياهراک  رد  تکراشم  نواعت و  رهاـظم  دـیاب  ( 142 هرقب :  ) دوش یفرعم  نایناهج  هب  رترب  هعماـج 

تما نادنورهـش  ناونع  هب  هک  دـهد  یم  ناـمرف  ناـنمؤم  هب  دـنوادخ  ور  نیا  زا  .دـشاب  هتـشاد  زورب  روهظ و  دـیایب و  مشچ  هب  تدـش 
يا هولج  تکراشم  نیا  .دنشاب  هتـشاد  گنتاگنت  تکراشم  يراکمه و  رگیدکی  اب  يراجنه  ياهراتفر  کین و  ياهراک  رد  یمالـسا 
لآ 72 ؛ لافنا :  ) .تسا هدش  نایب  دـنوادخ  يوس  زا  نوناق  ناونع  هب  هدـش و  عیرـشت  نادنورهـش  نایم  رد  هک  تسا  یناگمه  تیالو  زا 

(110 نارمع :

یمالـسا تما  راک  روتـسد  رد  تسیاب  یم  ییاوقت  لمع  کین و  ریخ و  ياهراک  رد  تکراشم  قیداصم  زا  یکی  ناونع  هب  تاباختنا  و 
مدرم و هب  تمدخ  تیلوئـسم  شریذپ  تما و  یعامتجا  تیلوئـسم  يارب  ناگدنوش  باختنا  ناگدننک و  باختنا  هک  یماگ  ره  دـشاب ،
هک دـشاب  يا  هنوگ  هب  تاباختنا  رد  تکراشم  نیا  رگا  .ددرگ  یم  یقلت  حـلاص  لمع  ناونع  هب  دـنراد ، یمرب  ییاوقت  ریخ و  ياهراک 

ار یهلا  تیاضر  دروآ ، مهارف  ار  نانآ  يدونشخان  دنازیگنارب و  ار  نانمشد  مشخ  دشاب ، رادومن  نآ  رد  یهلا  رئاعش  ققحت  ياه  هولج 
(119 نارمع : لآ  2 ؛ هدئام ::  ) .تشاد دهاوخ  یپ  رد 
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رد ار  اه  يراجنهان  اب  هزرابم  اهراجنه و  تیوقت  یعامتجا و  حـلاص  ریخ و  ياهراک  رد  روضح  هک  دـهاوخ  یم  ناـنمؤم  زا  دـنوادخ 
(110 نارمع : لآ   ) .دنهد رارق  دوخ  راک  روتسد 

هدش هدرمـش  دنـسپان  تینابهر ، ینیـشن و  هشوگ  هنوگره  هتـسناد ، بجاو  ار  یناگمه  تکراشم  لاعف و  روضح  مالـسا  هک  اجنآ  زا  و 
فیلکت کی  ناونع  هب  یمالـسا  ماـظن  هعماـج و  دـشرا  نالوئـسم  ربهر و  اـب  تما  یهارمه  بوچراـچ  نیمه  رد  ( 27 دـیدح :  ) .تسا

لمع و ياه  هویـش  نیرتهب  شنیزگ  رد  يراکمه  يانعم  هب  هرواـشم  تسا و  هدـش  ظاـحل  ناـشیارب  مه  قح  کـی  ناونع  هب  فیرعت و 
؛ دنروآ تسد  هب  ار  یبوخ  نارواشم  ات  دـنک  یم  کمک  یـسایس  ماظن  هعماج و  دـشرا  نالوئـسم  هب  تاباختنا  نایم  نیا  رد  .تسارجا 

راک هب  باختنا و  يرالاس  هتـسیاش  ساسا  رب  ار  نارواشم  نیرتهب  ات  تسا  ماـما  اـب  تروشم  رد  تما  يراـکمه  تقیقح  رد  تاـباختنا 
.دریگ

ییأردوخ ینیبرتربدوخ و  يدنسپدوخ ، راک ، نیا  اب  دور و  یم  دادبتـسا  گنهرف  اب  زیتس  هب  هرواشم  شور  باختنا  اب  یمالـسا  هعماج 
تاـباختنا .دـندنب  یمرب  تـخر  مـه  يرگمتـس  رابکتـسا و  نآ ، عـبت  هـب  ددـنب و  یمرب  تـخر  هعماـج  زا  دادبتـسا  دور و  یم  ناـیم  زا 

.دنریگ رارق  ماظن  نالوئسم  رایتخا  رد  روما  هرادا  يارب  نارواشم  نیرتهب  ات  تسا  هنازوسلد  یتکراشم 

کبـس دزاس و  یم  ققحم  هتـساوخ  دـنوادخ  هکنانچ  ار  یمالـسا  گنهرف  اهنت  هن  تاباختنا ، رما  رد  لاعف  تکراشم  روضح و  اب  تما 
یلخاد دُعب  ود  رد  ار  هعماج  تینما  بیرـض  هکلب  دهد  یم  ماجنا  حلاص  ریخ و  راک  دراذگ و  یم  شیامن  هب  ار  یمالـسا  رترب  یگدنز 

ییاذـیا کـیرحت  هنوگره  دوش و  یم  نانمـشد  سرت  مدرم و  تینما  یمرگلد و  شیازفا  بجوـم  اریز  دـهد ، یم  شیازفا  یجراـخ  و 
هناشن روضح  نیا  .دنک  یم  بلس  نانآ  زا  ار  نمشد 
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رد دـیاب  هک  تسناد  یمالـسا  رئاعـش  زا  ناوـت  یم  ار  هدرتـسگ  تکراـشم  نیا  .تـسا  یمالـسا  تـما  یلدـمه  يراـکمه و  تدـحو ،
.درک یفرعم  يرشب  هعماج  هب  نسحا  یماظن  بولطم و  یگدنز  يوگلا  ناونع  هب  دیشوک و  نآ  تشادیمارگ  تشادساپ و 

تاباختنا ياهدرکراک  . 4

تاباختنا ياهدرکراک  . 4

ياهدرکراک تاباختنا  .دـهد  یم  ناشن  ار  نآ  ترورـض  تیمها و  هک  دراد  يزاـتمم  ياـهدرکراک  رـالاس  مدرم  ماـظن  رد  تاـباختنا 
: زا دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دراد  یناوارف 

، رالاس مدرم  ماظن  .تسا  مدرم  تیمکاح  ققحت  يارجم  نیرت  مهم  یـسایس و  هصرع  رد  مدرم  روضح  رهظم  نیرت  یلاع  تاـباختنا  . 1
.تسا مدرم  ربارب  رد  وگ  خساپ  مدرم و  زا  هتساخرب  یتموکح  نتشاد  ماظن  شیوخ ، تشونرس  رب  مدرم  تیمکاح  ماظن 

رگا دـننک و  زاربا  تـلود  کـی  تیریدـم  تموـکح و  هویــش  هراـبرد  ار  ناـشدوخ  رظن  هـک  مدرم  يارب  تـسا  یتـصرف  تاـباختنا  . 2
نیدب .دنزاس  نیزگ  ياج  دنسانش ، یم  رت  تیافکاب  رت و  حلاص  هک  ار  رگید  یهورگ  ای  یسک  دنشاب ، هتشاد  نآ  هب  تبـسن  یتیاضران 

.دور یم  شیپ  یجیردت  لماکت  يدوبهب و  حالصا و  يوس  هب  یسایس ، ماظن  هلیسو 

هدعاق نادقف  .تسا  رگید  هورگ  هب  یهورگ  زا  یـسایس  تردق  لاقتنا  ندرک  دنم  هدعاق  تاباختنا  ياهدرکراک  نیرت  مهم  زا  یکی  . 3
دوجو و هب  نامیا  .دروآ  یم  لابند  هب  ینوگانوگ  یسایس  بئاصم  هعماج ، هرادا  تیلوئسم  یـسایس و  تردق  عیزوت  لاقتنا و  يارب  يا 

نیمضت دنزادرپ ، یم  تباقر  هب  یسایس  تردق  بحاصت  يارب  هک  ییاه  هورگ  رب  تاباختنا  درکراک 

باختنا www.Ghaemiyeh.comهسامح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


24 ص :

ندوـب اراد  نمـض  تاـباختنا  هار  زا  تردـق  بسک  تسا ، تاـباختنا  رد  روـضح  تردـق ، بـسک  هویـش  هار و  نیرتـهب  هـک  دـهد  یم 
.تسا تردق  هکیرا  هب  ندیسر  رد  هویش  نیرتزیمآ  تملاسم  مدرم ، يوس  زا  مزال  تیعورشم 

یم مهارف  رمتـسم  روط  هب  ار  مکاـح  هورگ  زا  ییاـه  شخب  رد  ینوگرگد  ناـگبخن و  شخرچ  يارب  مزـال  ياـه  هنیمز  تاـباختنا ، . 4
زا هشیمه  يارب  سک  چیه  ددرگ ، یم  تسد  هب  تسد  موادـم  روط  هب  تسا و  شخرچ  رد  تردـق  رالاس ، مدرم  ماظن  کی  رد  .دروآ 

.دوش یمن  مورحم  تردق  هب  یبایتسد 

، دـهد یم  شیازفا  ار  هعماج  ياـه  تساوخ  لـباقم  رد  ماـظن  تیلوئـسم  ساـسحا  یتباـقر ، زیمآ و  تکراـشم  تاـباختنا  يرازگرب  . 5
.دوش یم  هعماج  ياه  هتساوخ  لباقم  رد  نامکاح  تیلوئسم  ساسحا  شیازفا  بجوم  تاباختنا 

ياه ینارنخس  تارظانم و  ياضف  دهد و  یم  شیازفا  ار  تلم  یعامتجا  یسایس _  ياه  یهاگآ  یتباقر ، روش  اضف و  رد  تاباختنا  . 6
.دروآ یم  مهارف  ار  فلتخم  ياه  هزوح  رد  روشک  تیعضو  زا  مدرم  یهاگآ  هنیمز  اهدزمان ، یتاغیلبت 

يرتسب یعامتجا  یسایس _  فلتخم  ياه  هورگ  نیب  یسایس  تباقر  شرتسگ  تکراشم و  شیازفا  اب  یعقاو  تاباختنا  یهدنامزاس  . 7
ياه هورگ  روهظ  يارب  مزال  ياه  هنیمز  طیارـش و  یتح  دروآ و  یم  دوجو  هب  هعماج  رد  دوجوم  ياـه  لکـشت  تباـقر  يارب  بساـنم 

.ددرگ یم  مهارف  یعامتجا  یسایس _  دیدج 

هک تسا  نانمـشد  ياهدیدهت  اه و  هئطوت  يزاس  یثنخ  مدرم ، یـسایس  تکراشم  تاباختنا و  هژیو  درکراک  نیرت  مهم  تیاهن ، رد  . 8
ره يارب  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  تبثم  ياهدـمآ  یپ  ياراد  هدـش و  روشک  یلم  تینما  ماظن و  رادـتقا  شیازفا  بجوم  لاـح ، نیع  رد 

.دوب دهاوخ  یسایس  ماظن 
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ریخ راک  رد  تقبس  حلاص و  لمع  تاباختنا ، رد  تکراشم  . 5

ریخ راک  رد  تقبس  حلاص و  لمع  تاباختنا ، رد  تکراشم  . 5

شمارآ شیاسآ و  ات  دـشوک  یم  دـهد و  یم  ماجنا  نارگید  دوخ و  لد  يدونـشخ  يارب  ار  یکین  راـک  یـسک  رگید ، عماوج  رد  رگا 
ره دریگ ، یم  رارق  راک  روتـسد  رد  دـنوادخ  تیاضر  يدونـشخ و  یمالـسا ، هعماـج  رد  دروآ  مهارف  نارگید  دوخ و  يارب  ار  يویند 

هدرک بسک  ار  دنوادخ  تیاضر  ات  دهد  ماجنا  ار  کین _  راک   ) یلعف نسح  کین _  راک  تین   ) یلعاف نسح  اب  ات  دـشوک  یم  یـسک 
.دوش ییادخ  دیوج و  برقت  وا  هب  و 

تـسد زا  دـناوت  یم  کین  ياهراک  نیا  .دوش  یم  هدرمـش  حـلاص  لمع  دراد ، یمرب  یمالـسا  هعماج  رد  نمؤم  ناـسنا  هک  یماـگ  ره 
.دشاب تاباختنا  ای  تارهاظت و  رد  روضح  ات  انیبان  کی  يریگ 

: دیامرف یم  هبوت  هروس  هیآ 120  رد  تحارص  هب  دنوادخ 

ارچ دننادب  وا  ناج  زا  رتزیزع  ار  دوخ  ناج  دننز و  زاب  رـس  ادخ  ربمایپ  نامرف  زا  هک  دسرن  ار  نآ  نوماریپ  نانیـشن  هیداب  هنیدم و  مدرم 
یمن مدق  دروآ ، یم  مشخ  هب  ار  نارفاک  هک  یناکم  چیه  رد  دسر و  یمن  نانآ  هب  ادخ  هار  رد  يا  یگنـسرگ  جنر  یگنـشت و  چیه  هک 

یم هتـشون  ناشیا  همانراک  رد  نانآ  يارب  یحلاص  لمع  نآ ، ببـس  هب  هکنیا  رگم  دنروآ  یمن  تسد  هب  یتمینغ  نمـشد  زا  دنراذگ و 
.دنک یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ  اریز  دوش ،

رد تکرـش  هیقف و  یلو  اـب  تعیب  رد  روضح  تسا ، ناـسحا  حـلاص و  لـمع  نشور  گرزب و  قیداـصم  زا  هک  مهم  ياـهراک  زا  یکی 
.تسا تاباختنا  هصرع 

یم هتفگ  حـلاص  لمع  نآ  هب  اهنت  هن  ور  نیا  زا  .دراد  يرـشب  عماوج  رگید  ینامیا و  هعماج  رب  ییازـسب  ریثأت  اه ، تکراـشم  زا  یخرب 
زا هکلب  دوش 

باختنا www.Ghaemiyeh.comهسامح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


26 ص :

.تسا ناسحا  قیداصم 

، دوش نارفاک  نانمـشد و  مشخ  بجوم  تاباختنا ، تارهاظت و  دـننام  یعامتجا  لمع  رد  لاعف  تکراشم  یعاـمتجا و  ياـه  ماـگ  رگا 
، یناور مرن و  گنج  رد  نانمشد  اب  هزرابم  ياه  هار  زا  یکی  اریز  .دیآ  یم  باسح  هب  کین  ياهراک  زا  دبای و  یم  نادنچود  یـشزرا 

شک نمـشد  مه  لمع  نیا  .تسا  رادروخرب  صاخ  يرابتعا  شزرا و  زا  تاباختنا  رد  تکرـش  نیارباـنب  .تسا  ناـنآ  هیحور  بیرخت 
یعامتجا ياه  تیلاعف  یخرب  هک  دـیامرف  یم  نایب  هبوت  هروس  تایآ 14 و 15  رد  دـنوادخ  .دـنک  یم  داش  ار  نانمؤم  لد  مه  تسا و 

لد ندرک  داش   » اهنآ هلمج  زا  هک  دراد  يرایـسب  ياهدرکراک  اه ، ههبج  رد  روضح  داهج و  رد  اهنآ  لاعف  تکراشم  هلمج  زا  نانمؤم 
.تسا نانمؤم »

نآ ياج  هب  و  درادن ، یهاگیاج  نآ  دننام  تردق و  بسک  تردق ، رد  تکراشم  تردق ، نوچ  یمیهافم  مالـسا  یـسایس  هشیدـنا  رد 
هعماج دوخ و  هب  تبـسن  نمؤم  فیلکت  هفیظو و  یعامتجا و  تیلوئـسم  یعامتجا ، روما  رد  تکراشم  یناگمه ، تیالو  نوچ  یلئاسم 
دننام یصخش  يدابع  ياهراک  ماجنا  رد  اهنت  هن  يدبا  نارسخ  زا  ییاهر  يارب  ات  تسا  فظوم  یـسک  ره  ساسا  نیا  رب  .تسا  حرطم 

تاکز و قافنا ، لها  دشاب و  هتشاد  لاعف  تکراشم  زین  یعامتجا  يدابع  ياهراک  رد  ات  تسا  مزال  هکلب  دشوکب ، جح  هزور و  رامن و 
5؛  _ 1 هرقب :  ) .دیامن شرافس  هیـصوت و  دناوخب و  وس  نادب  ار  نارگید  یتح  دهد و  ماجنا  کین  ياهراک  دشاب و  مدرم  يریگ  تسد 

( رصع

ياریذـپ یعاـمتجا  روـما  رد  فـلکم  ناـسنا  دـیاب  تسا و  یناـگمه  يا  هفیظو  یعاـمتجا ، ياـه  هصرع  رد  تکراـشم  مالـسا  رظن  زا 
تدش هب  مالسا  .دشاب  هتشاد  تکراشم  کین  ریخ و  ياهراک  همه  رد  هنالاعف  دشاب و  تیلوئسم 

باختنا www.Ghaemiyeh.comهسامح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


27 ص :

یم یعمج  تداعـس  ورگ  رد  ار  یـصخش  تداعـس  اریز  دبات ، یمنرب  ار  ّتینابهر  دنک و  یم  تفلاخم  یعامتجا  دض  راتفر  هنوگره  اب 
ادـخ هار  رد  گنج  داهج و  (، 18 هبوت :  ) دـجاسم نارمع  زا  یعامتجا  ياـه  هصرع  همه  رد  تکراـشم  ور  نیا  زا  ( 27 دیدح :  ) .دناد

ییاپرب و طسق و  يارجا  تلادـع و  هب  ماـیق  (، 61 دوه :  ) یناهج ندـمت  داـجیا  نیمز و  یناداـب  تورث و آ  ملع و  دـیلوت  (، 25 هدئام : )
مازلا یفیلکت  بجاو و  يرما  ار  نآ  دـننام  و  ( 164 نارمع : لآ  129 ؛ هرقب :  ) تیبرت میلعت و  شزوـمآ و  (، 25 دیدح :  ) نیناوق يارجا 

.دناد یم  روآ 

هصرع رد  روضح  دروآ ، یم  مهارف  ار  يورخا  يویند و  تداعس  هعماج و  درف و  یلاعت  تابجوم  هک  تسا  يدابع  یلمع  روضح ، نیا 
یمن یسک  تسا و  فیلکت  مزال و  دنتـسه ، تروشم  هتـسیاش  هک  یناسک  همه  يارب  اهاروش  نوچ  يروما  رد  تاباختنا و  نوچ  ییاه 
هعماج رد  رکف  قاتا  ناونع  هب  اـت  تسا  مزـال  مالـسا  مکح  هب  هک  ییاـج  رد  دـنک و  يراددوخ  هفیظو  فیلکت و  نیا  ماـجنا  زا  دـناوت 

.دنز زاب  رس  تیلوئسم  نیا  ماجنا  زا  دیابن  دهد ، تروشم  ماظن  نارازگراک  يربهر و  هب  دشاب و  هتشاد  لاعف  يروضح 

رد ار  یمالسا  هعماج  نآ ، دننام  میرحت و  تراغ ، لتق و  يزرورابکتسا ، متس ، ملظ و  مدرم ، راتشک  اب  یمالسا  هعماج  نانمشد  هاگره 
دـنازیگنا و یمرب  ار  نانمـشد  بضغ  مشخ و  نانمؤم ، لاعف  تکراـشم  روضح و  دـنرازایب ، ار  ناـنمؤم  ياـه  لد  دـنهد و  رارق  اـنگنت 

هویش همه  زا  تسا و  نانمؤم  هیحور  فیعضت  هشیدنا  رد  هک  میراد  رظن  رد  ار  ینمـشد  نامه  .دوش  یم  نانمؤم  بولق  یفـشت  بجوم 
مومسم تاغیلبت  همه  فالخ  رب  یتقو  اما  دریگ  یم  هرهب  تمهت  غورد ، ینکفا ، هقرفت  ینکارپ ، هعیاش  رخـسمت ، دننام  مرن  گنج  ياه 

رایسب دوش  یم  هجاوم  تارهاظت  تاباختنا و  داهج و  دننام  یعامتجا  لمع  هصرع  رد  نانمؤم  لاعف  تکراشم  اب  دوخ 
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لآ  «. ) ...دیریمب ناتمـشخ  اب  وگب  ...ْمُکِْظیَِغب ؛.  ْاُوتُوم  ُْلق   » هک دـنک  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  تسا  کیدزن  دوش و  یم  نیگمـشخ 
(119 نارمع :

فیلکت قح و  تاباختنا ، . 6

فیلکت قح و  تاباختنا ، . 6

ره ای  تسا و  هتفرگ  رارق  زین  یفیلکت  نآ  لباقم  رد  هدش  تباث  یقح  اج  ره  دنرگیدکی ؛ موزلم  مزال و  فیلکت  قح و  ینآرق  هاگن  رد 
قح کی  تاباختنا  رگا  .تسا  هدش  هدید  زین  یقح  نآ  نمض  رد  هدش  ناملسم  ناسنا  هجوتم  هفیظو  ناونع  هب  یتیلوئسم  فیلکت و  اج 
اریز .دنک  یلاخ  هناش  نآ  زا  دناوت  یمن  یسک  دشاب و  یم  زین  یناسنا  تیلوئسم  فیلکت و  نینچمه  تسا ، ییالقع  ینالقع و  یعیبط ،

.تفرگ هدیدان  ار  یعامتجا  قوقح  ناوت  یمن  اما  دیشوپ  مشچ  دوخ  یعرش  ای  ینوناق و  یعیبط ، قوقح  یخرب  زا  ناوت  یم  هچرگا 

زا تشذـگ  یـشوپ و  مشچ  ناکما  مدـع  اهنآ  زا  یکی  هک  دـشاب  یم  ییاـه  تواـفت  یعاـمتجا  يدرف و  قوقح  ناـیم  نخـس  رگید  هب 
یعامتجا قوقح  هب  تبـسن  دوش  یمن  هداد  هزاجا  يو  هب  درذـگب  دوخ  يدرف  قوقح  زا  یـصخش  رگا  یتح  تسا و  یعاـمتجا  قوقح 

، دـننک یلاخ  هناش  نآ  راب  ریز  زا  دارفا  همه  رگا  تسا و  یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  دـننام  یعامتجا  قوقح  اریز  دـشاب ، انتعا  یب  دوخ 
فارحنا رطخ  یجراخ ، یلخاد و  نانمـشد  دوجو  لیلد  هب  دارفا ، گنر  مک  تکراشم  تروص  رد  دـنام و  یم  لطعم  هعماج  ياهراک 

تیلوئـسم كرت  يانعم  هب  اجنیا  رد  تشذگ  .دبای  یمن  ققحت  یمالـسا  تما  فادـها  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  یمالـسا  هعماج  قح ، زا 
، دوخ یعامتجا  قح  زا  تشذـگ  ببـس  هب  صخـش  دـشاب و  یم  زاـجم  یندـش و  يرما  ترخآ  اـیند و  رد  نآ  زا  تساوخزاـب  تسا و 

.دوش یم  تساوخزاب 
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.تسا یعامتجا  زاس  تشونرـس  ياه  هنحـص  رد  روضح  دشاب  یم  زین  يو  یعامتجا  تیلوئـسم  فیلکت و  هک  یناسنا  قوقح  هلمج  زا 
ار یعامتجا  یبصنم  رد  تلاکو  ای  یگدـنیامن و  دریگ و  هدـهع  هب  ار  یعامتجا  روما  تیریدـم  هک  یـسک  باختنا  يانعم  هب  تاباختنا 

کت رب  ور  نیا  زا  .درک  راذگاو  ای  تفرگ و  هدـیدان  ناوت  یمن  ار  تیلوئـسم  نیا  دـیامن ؛ تیریدـم  ای  ماجنا  ار  یلامعا  هدـش و  اریذـپ 
شیوخ تشونرـس  رد  هدرک و  ادـیپ  روضح  تیلوئـسم  قح و  ناونع  هب  تاباختنا  رد  ات  تسا  مزال  ناملـسم  تما  نادنورهـش و  کـت 

دوخ باختنا  يوگ  خـساپ  دـنیزگرب و  ار  یکی  رما  ود  نایم  تسیاب  یم  هک  هتفرگ  رارق  یهاگیاج  .دنـشاب  هتـشاد  میقتـسم  تکراـشم 
دشاب

تکراشم شهاک  يارب  نمشد  ياهدنفرت  . 7

تکراشم شهاک  يارب  نمشد  ياهدنفرت  . 7

یمالـسا ياهراوش  تاباختنا  هرود  نیمراهچ  يروهمج و  تسایر  تاباختنا  هرود  نیمهدزای  رد  تکرـش  اـب  لاـس 92  رد  ناریا  مدرم 
هب درک و  دهاوخ  رتراومه  هعسوت  تفرشیپ و  يوس  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  ریـسم  هک  دننز  یم  مقر  ار  يدیدج  هسامح  اتـسور  رهش و 
قلخ يارب  ناریا  تلم  نآ  رانک  رد  .دنتـسه  ماظن  نیا  ناـبیتشپ  هنحـص و  رد  هشیمه  ناریا  مدرم  هک  درک  دـنهاوخ  تباـث  زین  نانمـشد 
هدش يراذگ  مان  تلادـع  تفرـشیپ و  ههد  بالقنا  مراهچ  ههد  .درک  دـنهاوخ  شالت  يداصتقا  شخب  رد  مه  نآ  رگید  هسامح  کی 
يوس هب  ار  نانآ  يرثکادـح ، روضح  هک  دـننادب  دـیاب  مدرم  .تسا  يرورـض  روشک  يداصتقا  هعـسوت  يارب  یلم  مزع  نیارباـنب  تسا ؛

.دهد یم  قوس  رتهب  یگدنز  کی 

، یمالـسا بالقنا  يزوریپ  نامز  زا  تسا و  رگید  ياهروشک  زا  شیب  ام  روشک  رد  اه  تلود  باختنا  رد  مدرم  تکراـشم  نازیم  هتبلا 
دهاش ام  نونکات 
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رد دوجوم  يرتسکاخ  رـشق  تیفرظ  هک  دـهد  یم  ناشن  مدرم  تکراـشم  دـنور  میا و  هدوب  تاـباختنا  دـصرد  زا 30  شیب  يرازگرب 
راچد روشک  رگا  اما  .تسا  هتـشاد  شیازفا  لبق  هب  تبـسن  مدرم  تکراشم  هلاس  ره  هدـش و  هدوزفا  ماـظن  ناراداوه  تیفرظ  هب  هعماـج 

تاـباختنا رد  لاـس 81  رد  هکناـنچمه  تفاـی  دـهاوخ  شهاـک  زین  تکراـشم  نازیم  نآ  لاـبند  هب  دـشاب ، جنـشت  یلخاد و  ياـه  عازن 
.دنتشاد تکراشم  روشک  لک  دصرد  نارهت و 30  مدرم  دصرد  اهنت 12  اتسور  رهش و  ياهاروش 

ياپ رد  تلم  روضح  مدرم  یگتسبلد  شهاک  اب  هک  دراد  دیما  هتـسب و  لد  ناریا  رب  هدراو  ياهراشف  اه و  میرحت  هب  نمـشد  زین  نونکا 
تیرثـکا زا  تیاـمح  يارب  تاـباختنا  رد  مدرم  تکراـشم  شهاـک  اـب  هک  تسا  نآ  یپ  رد  نمـشد  .دوـش  گـنر  مـک  يأر  قودـنص 

هاـم جـنپ  رد  هک  یجنـسرظن  راـهچ  هناتخبـشوخ  نینچمه  .تسا  هتـشادن  یقیفوت  نونکاـت  هناتخبـشوخ  هک  دوش  لـمع  دراو  شوماـخ 
هب 50 کیدزن  ناباختنا  رد  تکراشم  يارب  مدرم  یگدامآ  مالعا  هک  دـهد  یم  ناشن  هتفرگ  تروص  تاـباختنا  صوصخ  رد  هتـشذگ 

.تسا دصرد 

تاباختنا رد  مدرم  روضح  تالامتحا ، همه  نتفرگ  رظن  رد  اب  دبای و  یم  شیازفا  مقر  نیا  میوش  یم  کیدزن  تاباختنا  هب  هچ  ره  هتبلا 
.دبای یم  شیازفا  دصرد  يالاب 70  هب   92

هب هجوت  اـب  دـنچ  ره  دوش ، نیمأـت  رتـشیب  اـهنآ  عفاـنم  هک  دـیایب  راـک  يور  يا  هنیزگ  تاـباختنا  رد  هک  تسا  نیا  نمـشد  رگید  هشقن 
هب نمشد  زا  تیامح  ملع  هک  ار  يدرف  دنک  یم  یعس  درادن  یمیقتسم  هنیزگ  رـضاح  لاح  رد  ناریا ، تلم  يزیتس  نمـشد  يرادیاپ و 

.تسا هتسیاش  هتسیاب و  يرما  يرثکادح  روضح  یطیارش  نینچ  رد  .دنک  تیامح  دراد  تسد  رد  ناهنپ  روط 
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هب ار  نایغط  یشکرس و  ملع  بالقنا  زا  دعب  لبق و  یلخاد ، ياه  هرهم  هلیسو  هب  ات  تسا  لاس 88  يارجام  رارکت  نمشد  رگید  دربهار 
.تسا یسارکومد  داجیا  هناهب  هب  مرن  ياهاتدوک  یگنر و  ياه  بالقنا  طخ  يریگیپ  نمـشد  ياهدربهار  زا  دیدرت  یب  .دنریگ  تسد 

بالقنا يریگیپ  بوشآ و  جنـشت و  طیحم  تمـس  هب  روشک  ندـناشک  يارب  بسانم  یتصرف  ار  تاباختنا  دوخ ، هدـیا  نیا  ققحت  يارب 
هتفگان هتبلا  .دشاب  زاسراک  يا  هدع  هرابرد  تسا  نکمم  مه  زاب  اما  تسا  هنهک  امن و  خن  يدنفرت  نیا  هک  دـنچره  .دـنناد  یم  یلمخم 

هک داد  نمشد  یلخاد  ياه  هرهم  لماوع و  هب  یندشن  شومارف  یسرد  يد ، هسامح 9  رد  دوخ  روشرپ  روضح  اب  ناریا  تلم  هک  دنامن 
دصر ار  اهنآ  یلخاد  لماوع  نانمشد و  تاکرح  هنادنمشوه  دیاب  هتبلا  .دنـشابن  یلخاد  فالتخا  هنتف و  شتآ  ددجم  لاعتـشا  لابند  هب 

نیا دـشاب و  هتـشاد  یقالت  مه  اب  يا  هطقن  رد  یلخاد  لماوع  یجراخ و  نانمـشد  ياـهدربهار  دـناوت  یم  يدراوم  رد  هکنیا  هچ  درک ،
.دوب دهاوخ  نانآ  ییارگ  مه  زا  يا  هناشن 

: دیامرف یم  يدومنهر  رد  بالقنا  مظعم  ربهر 

دهاوخ عورش  تاباختنا  میرحت  همزمز  دنا ، هدرک  زاغآ  ار  شا  همزمز  نالا  زا  اه  یضعب  هک  تاباختنا _  یکیدزن  رد  هک  دید  دیهاوخ 
فذح یمالـسا  ماظن  ناریا و  یـسایس  تالداعم  زا  دننکن و  شنیزگ  دنـشاب ، هتـشادن  روضح  دنیاین ، نادیم  هب  مدرم  هکنیا  يارب  دـش ،

کی تسد  هب  مه  دعب  دوش  یم  عورش  لیئارـسا  اکیرما و  يدربهار  ناحارط  يراذگ و  تسایـس  لفاحم  زا  ادتبا  اه  همزمز  نیا  .دنوش 
میرحت ار  تاباختنا  تفگ  دنهاوخ  هدع  کی  .دسر  یم  لخاد  رد  ریقح  رودزم و  مه  یهاگ  هجوت و  یب  ياه  مدآ  زا  هدع 
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بیرخت هب  دنراذگ  یم  انب  هدع  کی  دننک _  درـسلد  ار  مدرم  هکنیا  يارب  تسین _  دازآ  تاباختنا  تفگ : دـنهاوخ  هدـع  کی  مینک ،
نالوئسم همه  مراد  رارصا  نم  .دنک  قنور  مک  ار  تاباختنا  نیا  دننک  یم  یعس  يوحن  هب  اهنیا  زا  مادک  ره  یتاباختنا  ياهدزمان  هرهچ 

(19/10/13838  ) .دننک هدامآ  تاباختنا  يارب  هللاءاش  نا  ار  ناشدوخ  تلم  داحآ  و 

یضعب هکنیا  هچ  .میا  هتشاذگ  رس  تشپ  ار  یندشان  شومارف  خلت و  يا  هبرجت  زین  دارفا  یخرب  تیحالـص  در  هراب  رد  هکدنامن  هتفگان 
ییوسمه و طخ  رد  دـنرادن و  یلخاد  روما  رد  ار  نانمـشد  ياه  تلاخد  دـیدهت و  ربارب  رد  يرادـیاپ  بات  یلخاد  بوعرم  لماوع  زا 

حالصا زا  هک  سلجم  یگدنیامن  نابلطواد  یخرب  یتقو  لاس 82  رد  هچنانچ  .دنریگ  یم  رارق  نمشد  ياه  تساوخرد  هب  تبثم  خساپ 
نامز مه  ناگدنیامن و  زا  رفن  زا 100  شیب  ریسم  نیمه  رد  دنداد و  افعتسا  نالوئسم  زا  يا  هدع  دندش ، تیحالـص  در  دندوب ، نابلط 
نوناق ییارجا و  دشرا و  نالوئـسم  زا  يا  هدـع  .دـنداد  افعتـسا  زین  اه  هناخ  ترازو  نانواعم  زا  یهجوت  لباق  عمج  نارادناتـسا و  رثکا 
اپورا فرط  زا  طیارـش  نیا  رد  هک  دندرک  حرطم  هعجارم و  يربهر  هب  سلجم  سیئر  تقو و  روهمج  سیئر  نوچمه  روشک  يراذـگ 

نیا اه  ییاـپورا  اـم  دوش  رازگرب  هدـش  تیحالـص  در  دارفا  روضح  نودـب  تاـباختنا  رگا  هک  هدـش  رداـص  اـم  هیلع  موتاـمیتلوا  کـی 
یخیرات هظفاح  هک  يدنفرت  دروآ ، میهاوخ  رد  قیلعت  تلاح  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اب  ار  دوخ  هطبار  میریذپ و  یمن  ار  تاباختنا 

.دوش رارکت  دراد ، دوجو  هک  يزاساضف  اه و  همزمز  هب  هجوت  اب  تاباختنا  زا  هرود  نیا  رد  تسا  نکمم  دراد و  دای  هب  ار  نآ  ام 

تبالص ملع  بالقنا ، هنازرف  ربهر  اه ، تساوخرد  اهراشف و  نیا  همه  اب 
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ار هورگ  کی  نم  دوخ  دینک ، رازگرب  ار  تاباختنا  دیناوت  یمن  رگا  هک  دندرک  مالعا  .تفریذپن  ار  نانآ  ماربا  رارصا و  دنتشارفارب و  ار 
يالاب تکراشم  اب  هنازرف  ربهر  ریبدت  یهلا و  فطل  هب  تاباختنا  نامز  نآ  رد  هتبلا  .دوش  رازگرب  تقو  رـس  تاباختنا  ات  منک  یم  نیعم 

کیربت ار  تاباختنا  زیمآ  تیقفوم  يرازگرب  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  ءزج  رگ  هلخادم  ياه  ییاپورا  هک  یلاح  رد  .دش  رازگرب  مدرم 
.دندروآ دورف  میلست  رس  دوب ، هارمه  یمدرم  تکراشم  اب  هک  یمالسا  ناریا  صاخ  یسارکومد  ربارب  رد  دنتفگ و 

يأر قودنـص  ياپ  هتـشذگ  لاس  لوـط 34  رد  مدرم  روـضح  تسا و  هدوـب  یمالـسا  ماـظن  يارب  یخیراـت  تصرف  هشیمه  تاـباختنا 
تلم زین  راب  نیا  .دوب  نانآ  ياه  هئطوت  اهدنفرت و  هدننک  یثنخ  نانمـشد و  ربارب  رد  هدنرادزاب  حالـس  نیرت  ینغ  نیرت و  يوق  هراومه 
شقن هراومه  ار  هللا  همحر  ماما  ترـضح  هیـصوت  نیا  درک و  دـنهاوخ  قلخ  ار  يرگید  هسامح  هنحـص ، رد  هدرتسگ  روضح  اـب  ناریا 

: دندومرف هک  دنراد  شیوخ  ناج 

، دنیوگ یم  اهنیا  دوش  یم  ناریا  رد  هک  یباختنا  ره  .تسا  تاباختنا  هلئـسم  نیمه  دـننز ، یم  نماد  نآ  هب  بناجا  هک  يروما  هلمج  زا 
يروهمج ماظن  لصا  تاباختنا  زا  هتشذگ ، تاباختنا  رد  هک  دیدید  امش  دنا و  هدش  هتـسخ  تسـس و  مدرم  دنیآ ، یمن  هعفد  نیا  مدرم 

، دندرک تکرش  لبق  هعفد  زا  رتهب  هعفد  ره  مدرم  روهمج ، ياسؤر  سلجم و  یساسا ، نوناق  يارب  ناگربخ  سلجم  ات  هتفرگ  یمالـسا 
نیا زا  دنرادن و  ار  قباس  روش  دنا و  هدش  هتـسخ  مدرم  رگید  هعفد  نیا  هک  دـننک  یم  غیلبت  دـنا و  هتـسشن  جراخ  رد  يا  هدـع  مه  نآلا 
ياه هدقع  رگا  دننک ، یم  ار  اه  تبحـص  نیا  هک  تساه  هدـقع  نیمه  يور  دـنراد و  لد  رد  ییاه  هدـقع  ًارثکا  اهنیا  اه ، فرح  لیبق 

ینورد
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(1) .دندرک یمن  ار  ییاه  تبحص  نینچ  دش ، یم  لح  اهنآ 

یناگمه یتیلوئسم  هللا  همحر  ماما  ترضح  ار  تاباختنا  رد  تکرش  نانمـشد ، ندرک  دیماان  نمـشد و  هب  یناگمه  ییوگخـساپ  يارب 
: دنیامرف یم  هتسناد ،

دراو هکنیا  هب  دنراد  تیدج  هک  اهنآ  دیهدن و  يأر  دیورن و  رگا  یلاعت ، كرابت و  يادخ  شیپ  دـیتسه  لوئـسم  دـینک ، هحماسم  رگا 
، تیلوئسم .ًامیقتسم  تسا  امـش  هدهع  هب  شتیلوئـسم  دنورب ، هتـساوخن  يادخ  اهنآ  ار ، ناریا  عاضوا  دننزب  مه  هب  سلجم و  رد  دنوشب 
، دنلوئسم ناناگرزاب  دنلوئـسم ، راجت  دنلوئـسم ، ابطخ  دنلوئـسم ، تعامج  همئا  دنلوئـسم ، املع  دنلوئـسم ، عجارم  دنراد ، تاقبط  همه 

(2) .دنلوئسم همه  دنلوئسم ، اهرگراک  دنلوئسم ، هینید  مولع  بالط  دنلوئسم ، اه  یهاگشناد 

نانمشد هئطوت  يزاس  یثنخ  رد  مدرم  شقن  . 8

نانمشد هئطوت  يزاس  یثنخ  رد  مدرم  شقن  . 8

ریغ ياهاوعد  اه و  شکمشک  زا  غراف  دنراد و  لاعف  روضح  ساسح  ياه  هنحص  رد  نالوئسم  یخرب  يولج  یتح  ناریا ، مدرم  نونکا 
ياهراشف نینچمه  اه و  تیریدـمءوس  تامیالمان و  همه  اب  هکنانچمه  دـننک ، یم  لمع  ناشفیاظو  هب  نالوئـسم  زا  یخرب  لوبق  لـباق 

يارب دوخ  ناوـت  همه  زا  نانمـشد  لاس 91  رد  .دـیدرگ  ناگمه  یتفگـش  ثعاب  هک  دـندرک  قلخ  يا  هساـمح  نمهب  رد 22  یجراخ 
اما دـننک  میلـست  هب  راداو  ار  ماظن  اهراشف  نیا  زا  هدافتـسا  اب  هک  دـندوب  نآ  یپ  رد  دـندرک و  هدافتـسا  ناریا  هب  يداصتقا  راشف  لاـمعا 

سأی و راچد  ار  نانآ  ناریا  تلم  یگداتسیا  يراوتسا و 

ص83. ج17 ، رون ، هفیحص  - 1
ص7. ج12 ، رون ، هفیحص  - 2
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فارتعا هب  اهدـنفرت ، نیا  همه  هک  دـنا  هدرک  زاغآ  هقطنم  رد  یگنراگنر  فلتخم و  ياـه  يزاـب  اـه  ییاـکیرما  زورما  .درک  يدـیماان 
تالداعم دـناوت  یم  هک  تسا  گرزب  هسامح  کی  ْقلَخ  اهنت  تسا و  یمالـسا  يروهمج  رود  هب  لـئاح  راوید  داـجیا  يارب  ناـشدوخ 

تسایس رد  اهاروش  يروهمج و  تسایر  ینعی  تاباختنا  ود  نیا  ملاس  يرازگرب  یـسایس و  هسامح  دیدرت  یب  .دنزب  مه  رب  ار  نمـشد 
عـضوم .دراد  یـسایس  يانبم  زورما  يداصتقا  ياـهراشف  اـه و  میرحت  اریز  دراد ؛ یناوارف  ریثأـت  يداـصتقا  ثحب  رد  یتح  یجراـخ و 

، اهادـیدناک ياه  همانرب  .تسا  تیمها  ياراد  ناشیاه  هماـنرب  اـهنآ و  شیارگ  نینچمه  يداـصتقا و  یـسایس و  تهج  زا  دارفا  يریگ 
.درک دهاوخ  کمک  مدرم  هتسیاش  باختنا  هب  صخشم و  ار  اهنآ  يریگ  تهج 

زا دعب  نآ  هب  یمکحم  خساپ  لاس 88 و  هنتف  زا  دعب  يروهمج  تسایر  تاباختنا  نیلوا  لاس 92 ، تاباختنا  رد  مدرم  هدرتسگ  روضح 
اب مهدزای  تلود  تاباختنا ، رد  روضح  اب  مدرم  یـسایس  هساـمح  زا  سپ  هللاءاـش  نا  .دوب  دـهاوخ  يروهمج  تساـیر  مهد  تاـباختنا 
زا نیون  یقفا  لاس 92  نایاپ  زا  شیپ  ات  دـنک  مهارف  ار  يا  هنیمز  دـیاب  بالقنا ، مظعم  ربهر  نانآ  سأر  رد  مدرم و  سلجم و  کـمک 

روضح .میشاب  دهاش  یسایس  ياه  هصرع  رد  ار  تحلصم  تمکح و  تزع و  نینچمه  ییافکدوخ و  میظع  داهج  يداصتقا و  هسامح 
هک یماظن  .دیامن  رت  مکحم  رتراوتـسا و  ار  ماظن  ناکرا  دناوت  یم  هک  تسا  گرزب  يداهج  دـننام  هب  تقیقح  رد  لاسما  تاباختنا  رد 

؛ دشاب یم  فرصم  هنیهب  تیریدم  يداصتقا و  تلادع  یپ  رد  زین  يداصتقا  هطیح  رد  تسین و  يزاب  تسایس  لابند  هب  یـسایس  دُعب  رد 
دیلوت یلعف  طیارـش  رد  .دشاب  هتـشاد  دـُعب  ود  ره  رد  ار  هسامح  قلخ  ناوت  هک  دوش  يروهمج  تسایر  رادناّکـس  يدرف  دـیاب  نیاربانب 

ياهزاین هب  خساپ  رب  دیکأت  اب  یلم 
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.دنک لیدبت  تصرف  هب  ار  یلعف  ياهدیدهت  یتحار  هب  دناوت  یم  یناهج ، هدرتسگ  رازاب  هب  هجوت  اب  تارداص  هب  رظان  یلخاد و 

دـشر ققحت  هنیمز  نمـشد ، ياه  میرحت  زا  روبع  اب  میوش و  يداصتقا  هسامح  کـی  دراو  یـسایس  هساـمح  اـب  میناوت  یم  لاس 92  رد 
کی زاغآ  اه و  میرحت  تسکـش  رد  يداصتقا ، هسامح  رولبت  .مینک  مهارف  ار  هلاـس  تسیب  زادـنا  مشچ  فادـها  بساـنم و  يداـصتقا 

.دوب دهاوخ  الاب  دشر  اب  يداصتقا  شهج 

مدـع نیا  اـب  دـنراذگ و  شیاـمن  هب  ار  تـلود  يدـمآراکان  اـت  دـننآ  یپ  رد  يداـصتقا  ياـه  تیدودـحم  داـجیا  اـب  روـشک  نانمـشد 
زا .دنرادرب  ماظن  ینابیتشپ  تیامح و  زا  تسد  مدرم  ات  دنهد  يرـست  ماظن  لک  هب  ار  نآ  دننک و  داجیا  یمومع  یتیاضران  يدمآراک ،

يراذـگ مان  اـب  هتـشذگ  ياـه  لاـس  رد  ار  يداـصتقا  يژتارتسا  تنـس ، نآرق و  تاروتـسد  زا  ماـهلا  اـب  بـالقنا  مظعم  ربهر  وس ، نیا 
راک و زا  تیاـمح  یلم و  دـیلوت  فعاـضم ، راـک  فعاـضم و  تمه  يداـصتقا ، داـهج  فرـصم ، يوگلا  يرو ، هرهب  نوچ : ینیواـنع 

.دنا هداد  رارق  ام  يور  شیپ  ار  نانمشد  اب  ههجاوم  هار  يداصتقا ، هسامح  یـسایس و  هسامح  روشرپ  راعـش  زین  لاسما  یناریا و  هیامرس 
رد اـت  تـسا  ناـمروشک  راداـفو  مدرم  ییارجا و  نالوئــسم  ناریدـم ، يوـس  زا  هبناـج  هـمه  شـالت  دـنمزاین  يربـهر  تاـیونم  قـقحت 
زین ناحتما  ود  نیا  زا  یمالـسا ، ناریا  داصتقا  هب  ندز  هبرـض  يارب  نمـشد  شالت  ندرک  یثنخ  تاـباختنا و  دـننام  یمهم  تاـعوضوم 

حلـصا دزمان  باختنا  ییافکدوخ و  تمـس  هب  تکرح  يداصتقا و  لالقتـسا  ظفح  ام  هفیظو  ینونک  طیارـش  رد  .دوش  جراخ  دـنلبرس 
.تسا یسایس 

گرزب ینومزآ  ربارب  رد  مهد  تلود  . 9

گرزب ینومزآ  ربارب  رد  مهد  تلود  . 9

یعامتجا یسایس و  یگنهرف ، غولب  مهم  ياه  هناشن  زا  نوناق ، هب  يدنبیاپ 
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نازیم دـنوش و  یم  هدیجنـس  نآ  اب  فلتخم  ياهداهن  یـسایس و  ياه  نایرج  ات  هتفرگ  هعماـج  داـحآ  زا  هک  دور  یم  رامـش  هب  عماوج 
هک يدراوم  رد  زج  هیرجم ، هوق  تسایر  یـساسا و  نوناق  يارجا  یـساسا ، نوناـق  لصا 113  ساسا  رب  .دـنهد  یم  ناشن  ار  ناـشغولب 

روهمج سیئر  مهم  ياه  تیلوئسم  هلمج  زا  نیناوق  يارجا  یساسا ، نوناق  لصا 134  اب  قباطم  دوش و  یم  طوبرم  يربهر  هب  ًامیقتسم 
نیا .دریگ  رارق  هجوت  دروم  روهمج  ياسؤر  یبایزرا  مهم  ياه  كالم  زا  یکی  ناونع  هب  دـیاب  ییارگ » نوناق   » ناونع تحت  هک  تسا 

هـصرع رد  ییارگ  نوناق  هتبلا  .دریگ  رارق  هجوت  دروم  روهمج  ياسؤر  یبایزرا  مهم  ياه  كالم  زا  یکی  ناونع  هب  دیاب  ییارگ  نوناق 
تیمها و دزاس ، یم  هجاوم  عنام  ای  تیدودـحم  اب  ار  نآ  ًانایحا  دـنک و  یم  یقالت  روهمج  سیئر  ای  تلود  میقتـسم  عفانم  اب  هک  ییاه 

.دنک یم  ادیپ  يرتشیب  تیساسح 

رب زین  روـهمج  سیئر  تسا و  تلود  هدـهع  هب  نآ  زا  یمهم  شخب  هـک  تـسا  یتاـعوضوم  نـیرتریطخ  هرمز  رد  تاـباختنا  يرازگرب 
نوناق يارجا  تیلوئـسم  ثیح  زا  مه  دشاب ، وگ  خساپ  لوئـسم و  دیاب  نآ  لابق  رد  ًاصخـش  یـساسا ، نوناق  رد  جردنم  فیاظو  ساسا 

.ارزو راک  رب  تراظن  تیلوئسم  ظاحل  زا  مه  يداع و  نیناوق  يارجا  مه  یساسا 

یفرط یب  نیا  رگا  اما  .دوب  دهاوخ  رت  تحار  تیلوئـسم  نیا  ماجنا  دنـشاب ، فرط  یب  ًاعقاو  یتاباختنا  رد  روهمج  سیئر  تلود و  رگا 
لمع تقد  دنمزاین  نآ  لابق  رد  ییوگخـساپ  تیلوئـسم و  نیا  هب  يدنبیاپ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تیامح  هبئاش  دـشاب و  هتـشادن  دوجو 
هرود اه ، تیحالـص  یـسررب  عطقم  ات  هتفرگ  مان  تبث  یفرعم و  زا  تسا ؛ تاباختنا  دـنیآرف  لک  رد  نوناق  قیقد  تیاعر  ـالاب و  رایـسب 

مالعا ارآ و  شرامش  يریگ ، يأر  ماجنارس  تاغیلبت و 
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نآ رد  ًابیرقت  راد  ینعم  بلقت  ناـکما  ًـالوا  هک  تسا  هدـش  یحارط  يا  هنوگ  هب  اـم  روشک  رد  تاـباختنا  دـنیآرف  هناتخبـشوخ  .جـیاتن 
ییاه تلود  زین  لمع  رد  .دراد  دوجو  ًالماک  نآ  ریثأت  زا  يریگولج  یگدیـسر و  ناـکما  بلقت  زورب  تروص  رد  ًاـیناث  تسا و  یفتنم 

ینادنچ ریثأت  تاباختنا  یلک  هجیتن  رد  هک  دـنا  هتـشاد  یتافلخت  ای  دـنا  هدوب  اّربم  یماهتا  نینچ  زا  ای  دـنا  هدوب  راک  رـس  رب  نونکات  هک 
.تسا هدش  ناربج  یگدیسر و  رظان  داهن  طسوت  تسا  هدوب  ییاه  شزغل  ًانایحا  رگا  ای  تسا  هتشادن 

ياسؤر ندمآ  راک  يور  یـسایس و  فلتخم  ياه  نایرج  نیب  اتـسور  رهـش و  یمالـسا  ياهاروش  یمالـسا و  ياروش  سلجم  شدرگ 
.تساعدم نیا  لیلد  نیرتهب  فلتخم  راودا  رد  تاباختنا  هدننکرازگرب  تلود  اب  وسمه  ریغ  ًالماک  روهمج 

لـصا رد  مه  دوـش ؛ هدوـمزآ  نآ  ییارگ  نوناـق  نازیم  گرزب ، نوـمزآ  نیا  رد  رگید  راـب  کـی  اـت  تسا  مهد  تـلود  تبوـن  نوـنکا 
.تساه ینز  هنامگ  نیا  در  دنمزاین  نآ  زا  سپ  لحارم  مه  تاباختنا و  يرازگرب 

: دندومرف هک  میربن  دای  زا  ار  نام  لحار  ماما  شرافس  دروم  نیا  رد 

يردق نآ  هب  لئاسو  ندرک  مهارف  تراظن و  قح  زا  شیب  تاباختنا  رد  نارادنامرف )  ) اهامش هک  تسا  نیا  عضو  یمالسا  تموکح  رد 
رطاخ يارب  اهنیا  هکنیا  هب  دنهدب  تبسن  یتقو  کی  هتساوخان  يادخ  هک  دیرادن ، قح  نیا  زا  رتشیب  دننک ، مهارف  اه  تموکح  دیاب  هک 

هار ار ، تلم  يدازآ  مه  .دیشاب  هتشاد  نآ  هب  هجوت  یلیخ  دیاب  .هدش  ضوع  قودنـص  دندرک ، يراک  کی  مدآ  رفن  کی  زا  يرادفرط 
هدع کی  تبقارم  تحت  هک  زیچ  نآ  ظفح  رد  تناما  مه  دنهدب و  يأر  دنهاوخ  یم  هک  ییاجنآ  رد  ار  تلم  نداد 
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مه نیا  میژر و  نیا  مه  نیا  بوخ  هک  دوشن  تبحص  دعب  هک  دشاب  ناشرظن  تحت  نیما  صاخشا  تلم ، زا  تلود و  زا  نیما  صاخشا 
(1) .اجنآ لثم  مه  اجنیا  تاباختنا  تاباختنا و  نیا 

: دیامرف یم  تاباختنا  رد  ییارجا  نالوئسم  یفرط  یب  ظفح  موزل  رب  رگید  يا  هیصوت  رد  ماما  ترضح 

یفارحنا کی  رگا  هک  مهد  یم  هجوت  دیتسه  تاباختنا  يارجا  يدصتم  هیتآ  رد  هک  ینایاقآ  امش  هب  میوگ و  یم  مراد  مدرم  هب  ار  نیا 
مالـسا هب  .تسامـش  ندرگ  هب  دشاب ، دراو  يا  همطل  يروهمج  نیا  رد  هک  دوشب  نیا  بجوم  دـعب  نیا  دوشب و  ادـیپ  امـش  زا  یکی  رد 

اهامش دیاب  .دیوش  یم  عقاو  بیقعت  دروم  دیتسین و  روذعم  دوشب  فشک  مه  اجنیا  رد  رگا  تسامش و  ندرگ  هب  دوشب ، دراو  يا  همطل 
، هلب ارجا  یبوخ  رد  ارجا ، رد  روتـسد  .دهدب  تاباختنا  هب  عجار  درادن  قح  یـسک  روتـسد ، هداد ، یـسک  روتـسد  هکنیا  هب  هجوت  نودب 

دیاب کَیِک  هک  دهدب  روتسد  امش  هب  دهاوخب  ییالاب  کی  اما  دشاب  یمالسا  ارجا  .دوشب  بوخ  ارجا  هک  دهد  یم  روتـسد  روشک  ریزو 
نیا يارب  منک  یم  ضرع  نم  هکنیا  .تسین  مه  ناریا  رد  مالـسا ، رد  تسین  رما  نیا  دوشب ، لـیکو  دـهاوخ  یم  کَـیِک  .دـشاب  لـیک  و 

میرادن ار  یسک  ام  زورما  ّالاو  دنشاب  روط  نیا  دیاب  هک  دننادب  دنیآ ، یم  دعب  ياه  لسن  اهدعب و  ناریا  رد  هک  یناسک  اهدعب  هک  تسا 
داهنشیپ دنورب ، دنسأر  رد  هک  یناسک  همه  رگا  هک  دینکب  ضرف  .دنراتخم  مدرم  دنک و  یم  داهنشیپ  دهدب ، روتسد  هک 

ص148. ج8 ، رون ، هفیحص  - 1
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(1) .دینک تیعبت  امش  رب  تسین  زیاج  دشابن  تسرد  ناترظن  هب  امش  نکل  دینک  لیکو  امش  ار  مدآ  نالف  هک  دننکب 

ص203 و 204. ج18 ، رون ، هفیحص  - 1

باختنا www.Ghaemiyeh.comهسامح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 49 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12564/AKS BARNAMEH/#content_note_40_1
http://www.ghaemiyeh.com


41 ص :

يرثکادح تکراشم  هب  یبایتسد  ياهراکهار  عناوم و  مود : لصف 

هراشا

يرثکادح تکراشم  هب  یبایتسد  ياهراکهار  عناوم و  مود : لصف 

اما دراد  يراگزاس  اهنآ  تعیبط  ترطف و  اب  رما  نیا  ور  نیا  زا  دنتسه و  یـسایس  تکراشم  دنمزاین  شیوخ  روما  هرادا  يارب  اه  ناسنا 
ياه بیـسآ  تافآ و  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  ریذـپ  تکراشم  دـیاب  یتموکح  ماظن  هعومجم  مدرم ، یـسایس  تکراشم  نیمأت  يارب 
نیزگ ياج  ییأردوخ  يروتاتکید و  تشاد و  دـهاوخ  رب  نایم  زا  زین  ار  تکراشم  رما  ققحت  هنیمز  جـیردت  هب  ماظن ، یتکراشم  دـض 

هب دـنوادخ  یتح  تسا و  هدرک  توعد  یـسایس  روما  رد  تکراشم  هب  ار  ناـنآ  مدرم ، هب  نداـهن  جرا  اـب  مالـسا  بتکم  .دـش  دـهاوخ 
اب هک  تساهنآ  تیلوئـسم  ساسحا  مدرم و  هقالع  یهاگآ و  تکراشم ، نیمأت  لماع  نیرت  هدمع  .تسا  هداد  تروشم  نامرف  شربمایپ 
نآ رب  نوزفا  .ددرگ  هدرتسگ  یعامتجا  تکراشم  ققحت  زاس  هنیمز  دناوت  یم  ایوپ ، لاعف و  یتکراشم  یـسایس  گنهرف  يزاس  هنیداهن 

تسا یعمج  روش  هرواشم و  یمومع و  يرایمه  نواعت و  یـسایس ، تکراشم  اب  هک  داد  قوس  رواب  نیا  هب  ار  مدرم  ناوتن  هک  ینامز  ات 
هعماج زا  ییأردوخ  يروحمدوخ و  هیور  هک  یناـمز  اـت  تفاـی و  تسد  دنمتداعـس  هفرم و  هتفاـی ، هعـسوت  يا  هعماـج  هب  ناوت  یم  هک 

.دوب دهاوخ  مامتان  یعامتجا  تکراشم  زا  نتفگ  نخس  ددنبنرب ، تخر 
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تکراشم يارب  ربارب  ياه  تصرف  يزاس  مهارف  اه و  ناسنا  يربارب  اهنآ : هلمج  زا  هک  دراد  یطیارـش  يزاس  مهارف  هب  زاـین  تکراـشم 
قح هب  يدنمرواب  یمومع ، بصانم  ندروآ  تسد  هب  اه و  تسایـس  رب  يراذـگریثأت  يارب  یـسایس  ياه  يدازآ  زا  يرادروخرب  همه ،
هب تکراشم  ریثأـت  یـسایس ، تکراـشم  جـیاتن  راـثآ و  زا  لـماک  تخانـش  یهاـگآ و  قوقح ، ياـفیا  يارب  شـالت  تکراـشم و  ندوب 

عبانم یـسایس و  يریگ  میمـصت  رد  مدرم  نداد  تلاخد  تکراشم  هکنیا  هب  يدنمرواب  تموکح و  لمع  هشیدنا و  رد  يداینب  تارییغت 
.تسا تردق 

: زا دنترابع  نآ  یساسا  رـصانع  دوش و  یم  لیکـشت  یعـضو  یناسنا و  رـصنع  ود  زا  هک  تسا  یـسایس  هطبار  کی  یـسایس  تکراشم 
(. مدرم قوقح   ) تکراشم عوضوم  و  اه ) ناسنا   ) هدننک تکراشم 

کی زا  كرتشم  یمومع و  عفانم  نیمأت  .تسا  رتدمآراک  رت و  عورـشم  دنـشاب  هتـشاد  تکراشم  نآ  مدرم  هک  یتموکح  یلک  روط  هب 
يارب اما  .دنک  یم  تیاده  لاعف  تکراشم  هب  ار  یمدآ  ینید  یعرـش و  تیلوئـسم  ناشتـشونرس و  نییعت  رب  مدرم  تیمکاح  قح  وس و 
عناوـم دـیاب  تکراـشم  قـقحت  يارب  دروآ و  مهارف  ار  مزـال  طیارـش  يا  هعماـج  ره  دـیاب  يرثکادـح  لاـعف و  تکراـشم  هب  یباـیتسد 

تیهاـم یموـمع ، یــسایس  طـیحم  دارفا ، رب  یلیمحت  ياـه  تیدودــحم  زا : دــنترابع  تکراـشم  عـناوم  .دوـش  هتــشادرب  تکراــشم 
مدـع تلادـع ، دوبن  تینما ، دوـبن  دارفا ، ياـهزاین  نیمأـت  رد  عاـمتجا  یهاـتوک  يدـعب ، کـت  تسایـس  یبزح و  ماـظن  یگدـنرادزاب ،

یـسایس ّوج  اهربخ ، تاعالطا و  هب  ربارب  ناسکی و  یـسرتسد  مدـع  یناسنا ، تمارک  زا  تسارح  مدـع  ربارب ، ياـه  تصرف  صیـصخت 
هژیو هب  يداصتقا  یسایس ، یگتسباو  مدرم ، هدوت  ناگبخن و  نایم  فاکش  نارگید ، هب  نداد  يرای  يارب  شزیگنا  نادقف  ملاسان ،
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.یگنهرف

ییازفا تکراشم  ياه  تسایس  . 1

هراشا

ییازفا تکراشم  ياه  تسایس  . 1

تسایس هس  .دش  دهاوخ  یـسایس  ياه  ماظن  تیوقت  هب  رجنم  هک  يرثکادح  تکراشم  هب  ندیـسر  یـسایس و  تکراشم  شیازفا  يارب 
.دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  يدنمتیاضر  يزاسدامتعا 3 . يزاس 2 . هاگآ  . 1

کیرـش يانعم  هب  یـسراف  ياـه  هماـن  تغل  رد  هک  تسا  هلعاـفم  نزو  رب  یبرع و  هژاو  تکراـشم »  » هک تسناد  دـیاب  زیچ  ره  زا  لـبق 
رد نیعم  ياه  هیامرـس  اب  هک  نت  دنچ  ای  ود  نایز  ای  دوس  نییعت  هب  نآ  زا  دنچ  ره  تسا ؛ هدمآ  ندرک  يزابنا  ندرک و  تکرـش  ندش ،

ندـش و کیرـش  يانعم  هب   purticpate یـسیلگنا هژاو  رد  .دوش  یم  هتفگ  زین  دـنزادرپ  یم  یناگرزاب  هب  صخـشم ، ياـه  ناـمز 
تروص هب  تسایـس  رد  نآ  ندش  ریگرد  مدرم و  تلاخد  هب  تکراشم  هژاو  یـسایس ، مولع  حالطـصا  رد  .تسا  هدمآ  ندرک  تلاخد 

تکراشم دـنا : هتفگ  نآ  فیرعت  رد  تسا و  هدـش  قالطا  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  يرایتخا ، ریغ  ای  يرایتخا  هناهاگآان ، اـی  هناـهاگآ 
یمومع يراذـگ  تسایـس  رد  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  تکرـش  ناربـهر و  باـختنا  رد  هعماـج  ياـضعا  هناـبلطواد  تیلاـعف  یـسایس ،

کی ياضعا  هک  دـناد  یم  يا  هنابلطواد  ياـه  تیلاـعف  زا  تراـبع  ار  یـسایس  تکراـشم  یعاـمتجا ، مولع  فراـعملاهریاد   (1) .تسا
(2) .دنهد یم  ماجنا  یمومع  ياه  تسایس  يریگ  لکش  رد  میقتسم و  ریغ  ای  میقتسم  روط  هب  ماکح  تاباختنا  رد  هعماج 

اب یسایس  تکراشم  دروم  رد  دوخ  فورعم  هلاقم  رد  رنیا  نوریامو و 

ص9. ناریا ، رد  نانز  یسایس  تکراشم  افصم ، نیرسن  - 1
ص59. یناریا ،  يرالاس  مدرم  ریدقت  يزابهش ، - 2
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نامزاس قفومان ، ای  قفوم  هنابلطواد  لمع  ره  یـسایس ، تکراشم  دـهد : یم  هئارا  ار  فیرعت  نیا  یتکراشم  تاـیلمع  زا  دروم  هد  رکذ 
هرادا اه و  تسایس  ناربهر ، باختنا  ریثأت  يارب  عورشمان  ای  عورـشم  ياه  شور  لماش  رمتـسم ، ریغ  ای  رمتـسم  هتفاین ، نامزاس  ای  هتفای 

(1) .تسا یلم  ای  یلحم  تموکح  زا  یحطس  ره  رد  یمومع  روما 

دوخ روضح  هزیگنا  روش و  ات  دـنا  هتفرگ  رارق  هرابود  ینومزآ  ضرعم  رد  تاباختنا  تباقر  رازاب  قنور  اب  مدرم  رگید  راب  کی  کـنیا 
يارب مدرم  بیغرت  تاباختنا و  رونت  ندـش  مرگ  زا  یلماوع  نایم  نیا  رد  اما  .دـنهد  ناشن  هعماـج  رد  يأر  ياـه  قودنـص  ياـپ  رد  ار 
تسا يرورض  عناوم  نیا  تخانش  روشرپ ، یتاباختنا  يرازگرب  يارب  نیاربانب  .دنک  یم  يریگولج  يأر  ياه  قودنص  ياپ  رد  روضح 

.دریگ تروص  مزال  تامادقا  نآ ، عفر  يارب  دیاب  و 

: تسا ریز  دیاوف  ياراد  لماوع  نیا  تخانش 

.داد هئارا  بسانم  راکهار  کی  ره  يارب  ناوت  یم  تکراشم  مدع  للع  کیکفت  تخانش و  اب  . 1

.دوزفا یسایس  ماظن  رابتعا  رادتقا و  رب  دروآ و  مهارف  ار  يرثکادح  تکراشم  ققحت  ناکما  ناوت  یم  اهنآ  عفر  اب  . 2

نازیم بولطم ، هب  هرداصم  اب  ًالومعم  نمشد  هک  ارچ  دش  نانمشد  يرادرب  هرهب  عنام  ناوت  یم  تکراشم ، مدع  للع  يدنب  فیط  اب  . 3
! دنماظن نافلاخم  زا  دنا ، هدشن  رضاح  يأر  قودنص  ياپ  هک  اهنآ  همه  هک  تسا  یعدم  تکرش ، مدع 

زا هباشم  يراتفر  توافتم  لیالد  هب  ًالومعم  دارفا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

ص20. یعامتجا ، یسایس و  ياه  هنحص  رد  مدرم  تکراشم  تیوقت  ياه  هار  اه و  هناسر  یمیرک ، دیعس  - 1
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: دیامرف یم  نمشد  هرداصم  نیا  ّدر  نانآ و  تکراشم  مدع  هراب  رد  مه  بالقنا  هنازرف  ربهر  دنهد ، یم  ناشن  دوخ 

« هن  » رطاخ هب  هک  ییاهنآ  .تسین  يروط  نیا  هجو  چـیه  هب  دـنا ؛ هتفگ  هن »  » ماظن هب  اهنیا  دـندرکن ، تکرـش  يدایز  هدـع  رگا  هکنیا  هن 
یمن یگلـصوح  یب  رطاخ  هب  هدع  کی  دنیآ ، یمن  یلاح  یب  رطاخ  هب  هدع  کی  دنا ، یمک  یلیخ  دـصرد  دـنیآ ، یمن  ماظن  هب  نتفگ 
نوناق ماظن و  هب  دـقتعم  هک  یناسک  الاو  .دـیزادنیب  هار  امـش  ار  اهنیا  دـنیآ ، یمن  دـنراد و  يرگید  راک  هعمج  زور  هدـع  کـی  دـنیآ ،

.دـنا یمک  رایـسب  دـصرد  دنتـسه ، ناـگناگیب  ندـمآ  رظتنم  دـنز و  یم  رپ  اـهنآ  ذوـفن  ناـگناگیب و  يارب  ناـشلد  دنتـسین و  یــساسا 
(5/3/1384)

یسایس تکراشم  حوطس  فلا )

یسایس تکراشم  حوطس  فلا )

، دنرادن تکراشم  یسایس  ياه  تیلاعف  رد  نازیم  کی  هب  دارفا  همه  تسین و  رادروخرب  يدحاو  حطس  زا  مدرم  تکراشم  حطس  هتبلا 
هب دناوت  یم  تیفیک  ظاحل  زا  دریذپ و  ماجنا  یعامتجا )  ) نالک و  ینامزاس )  ) ینایم يدرف ،)  ) درخ دـناوت  یم  یمک  رظن  زا  تکراشم 

ترورض کی  رب  ینتبم  دناوت  یم  زین  هزیگنا  رظن  زا  دشاب و  يدارا  هنابلطواد و  نینچمه  يرابجا و  شوجدوخ ، یعیبط و  تروص  هس 
.تسا هارمه  تکراشم  لماعت و  زا  یعون  اب  هطبار  نتشاد  عامتجا ، تعیبط  تسا و  یعامتجا  عبطلاب  ناسنا  هک  ارچ  دشاب ؛ یلقع 

ياهرواب هیاپ  رب  ای  یموق  یلم ، قلعت  ساـسحا  هیحور  کـی  زا  اـی  دوش  یم  بوسحم  نادنورهـش  يارب  قح  کـی  تکراـشم  نیارباـنب 
.دیآ یم  باسح  هب  فیلکت  یعون  هک  ددرگ  یم  زاب  یبهذم  ياه  هتسیاب  اه و  شزرا  ینید و 

فراعملاهریاد رد  یسوالک » کم  ، » یسایس تکراشم  حوطس  دروم  رد 

باختنا www.Ghaemiyeh.comهسامح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


46 ص :

: زا دنترابع  هک  هدرمشرب  دروم  هدزای  رد  ار  حوطس  نیا   political participation هژاو لیذ  رد  یعامتجا و  مولع 

یسایس لفاحم  تاسلج و  رد  تکرش  یسایس 4 . لئاسم  تاعوضوم و  دروم  رد  ثحب  یسایس 3 . تاعالطا  بسک  نداد 2 . يأر  . 1
رد نتسج  تکرش  یسایس 8 . بازحا  رد  تیوضع  ناگدنیامن 7 . اب  هرکاذم  وگو و  تفگ  یسایس 6 . ياه  تیلاعف  هب  یلام  کمک  . 5

تازرابم اه و  تباقر  رد  تکرش  یسایس 10 . ياه  ینارنخس  هئارا  تالاقم و  نتـشون  یـسایس 9 . بازحا  يارب  غیلبت  دارفا و  مان  تبث 
، يوقت یـسایس ، تکراشم  رد  تیعورـشم  عاونا  ریثأـت   ) .یبزح یـسایس  ياـه  تسپ  يارب  ندـش  باـختنا  تهج  تباـقر  یسایس 11 .

ص159)

: درک يدنب  عمج  حطس  جنپ  رد  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  تسا  ناوارف  هراب  نیا  رد  نادنمشناد  راظنا  ارآ و  هتبلا 

؛ یعامتجا یسایس و  نالوئسم  شنیزگ  تاباختنا و  رد  تکرش  يأر و  قح  کی _ 

؛ یسایس ياه  هورگ  بازحا و  رد  تیوضع  یسایس و  ياه  تیلاعف  قح  ود _ 

؛ یتاباختنا دازآ  تیلاعف  یسایس و  یسرک  اه و  تسپ  تهج  رد  يدزمان  قح  هس _ 

؛ يراتخاس تارییغت  نالک و  ياه  يریگ  میمصت  رد  تکراشم  تلاخد و  راهچ _ 

.یتموکح ماظن  ياهراتخاس  اهداهن و  نیداینب  تارییغت  يارب  لمع  مادقا و  جنپ _ 

کیدزن جنپ  راهچ و  حوطس  هب  هچ  ره  زین  حوطس  يراذگ  شزرا  رد 
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عمج دور و  یم  ـالاب  حطـس  نآ  رد  وضع  يارب  اـه  تیحالـص  اـه و  هصخاـش  هجیتن  رد  دوش ؛ یم  رتـشیب  تکراـشم  نازیم  دوش ، یم 
فیرعت هعماج  نآ  يژولوئدیا  رب  ینتبم  یسایس  ماظن  ره  رد  اه  تیحالص  هتبلا  .دنـشاب  نیرفآ  شقن  نآ  رد  لعفلاب  دنناوت  یم  يریثک 

هیاپ رب  نآ  ياه  هصخاش  مالـسا ، بتکم  رد  تسا و  یتسیلاربیل  لاتیپاک  هنایارگدرف و  اه  هصخاـش  نیا  یتسیلاربیل  ماـظن  رد  دوش ، یم 
الاب حوطـس  رد  تکراشم  نازیم  هچ  ره  ینعی  .دیآ  یم  باسح  هب  اه  هفلؤم  نیرت  مهم  زا  ملع  قالخا و  دوش و  یم  فیرعت  اه  شزرا 

.دور یم  رتالاب  زین  ینید  ياه  هزومآ  زا  یهاگآ  یملع و  ياه  ییاناوت  یقالخا و  لئاضف  رب  دیکأت  هزادنا  نامه  هب  دور ،

تکراشم حطس  نیرت  ماع  تاباختنا ، ب )

تکراشم حطس  نیرت  ماع  تاباختنا ، ب )

تاباختنا رد  ًالومعم  .تسا  تکراشم  زا  حطس  نیلوا  تکراشم و  عون  نیرت  هنیزه  مک  نیرت و  لهس  نیرت ، ماع  تاباختنا  رد  تکرش 
نیا رد  .تسا  توافتم  فلتخم ، ياهروشک  رد  نداد  يأر  نس  هتبلا  هک  تسا  ینس  طیارش  تیعبات و  نتشاد  مزال ، طرش  اهنت  یمومع 

زا یـسایس و  يرکف ، فلتخم  ياه  شیارگ  اب  دارفا  همه  تسین و  مزال  یکیژولوئدـیا  یبهذـم و  یقالخا ، تیحالـص  نتـشاد  حـطس 
.دننک تکرش  تاباختنا  رد  دنناوت  یم  دنراد و  يأر  قح  روکذم ، طرش  ود  نتشاد  اب  یعامتجا  يداصتقا _  تاقبط  یمامت 

زین یهاگ  دـنریگ و  یم  هدـهع  هب  ار  ینیمـضت  ییارجا و  ياـه  تیلوئـسم  ناـبختنم ، هک  تسا  میقتـسم  تروص  هب  یهاـگ  تاـباختنا 
ییاه ماظن  دننام  دیآ ، یم  باسح  هب  باختنا  نآ  يارب  يا  همدـقم  نادنورهـش ، باختنا  دـننز و  یم  رگید  باختنا  هب  تسد  نابختنم 

يربهر ناگربخ  سلجم  طسوت  هک  ناریا  رد  يربهر  باختنا  ای  دنک و  یم  باختنا  سلجم  ار  روهمج  سیئر  هک 
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.دریگ یم  تروص 

یـسایس قوقح  هب  ار  اهنآ  مدرم ، داحآ  نیب  رد  یـسایس  يدـنم  هقالع  طسب  اب  اه  هورگ  تباقر  رد  هزراـبم  هصرع  ناونع  هب  تاـباختنا 
تباقر رگید ، فرط  زا  دـنک و  یم  تیوقت  هنارالاس  مدرم  ياه  شزرا  تیاـعر  رد  ار  نادنورهـش  رواـب  دزاـس و  یم  انـشآ  ناـشدوخ 

.دوش یم  اهنآ  تیوقت  بجوم  هدرک ، هنیداهن  تردق  بحاصت  يارب  ار  یسایس  ياه  هورگ  نیب  زیمآ  تملاسم 

یقح مه  نداد  يأر  ندرک و  باختنا  .تسا  هدـش  دای  مدرم  فیلکت  ای  قح  ناونع  هب  یـسایس  تکراشم  زا  مالـسا  یـسایس  ماـظن  رد 
رضاح تاباختنا  رد  هک  دنراد  قح  تلم  .تسا  یعرـش  فیلاکت  رگید  فیدر  رد  یعرـش  فیلکت  کی  مه  هدش و  یفرعم  مدرم  يارب 
ناونع هب  برغ  رد  هک  هچنآ  .دوش  یمن  ناـنآ  قح  لاـمعا  عناـم  مه  سک  چـیه  دـنهد و  يأر  دوـخ  هقـالع  دروـم  دزماـن  هب  دـنوش و 

زراب قادصم  هک  هعماج  رد  لاعف  یـسایس  تکراشم  .دراد  ینید  مکحم  ناینب  هشیر و  مالـسا  رد  هدش ، دای  نآ  زا  یعامتجا » دادرارق  »
ماظن ًالوا  هک  ارچ  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  یهلا  فیلکت  یعرـش و  ترورـض  کی  ناونع  هب  تسا ، تاـباختنا  هصرع  رد  روضح  نآ ،

هب تسا و  یمالـسا  ماظن  تیوقت  ظفح و  بجوم  روضح  نیا  ًایناث  و  دـبای ، یمن  اـنعم  هنحـص  رد  تلم  روضح  نودـب  مالـسا  یـسایس 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مه  بالقنا  هنازرف  ربهر  .تسا  تابجاو  ّمها  زا  نآ  ظفح  ماما ، ترضح  هدومرف 

هب قلعتم  روشک  هک  اریز  دـننک ، نیعم  ناـشدوخ  تسد  هب  ار  ناـشروشک  تشونرـس  دـنیایب و  هک  تسا  مدرم  فـیلکت  مه  قـح و  مه 
نایرجم دننک ، نیعم  هننقم  هوق  رد  ار  ناشناراذگ  نوناق  هنادازآ ، حیحص و  باختنا  اب  دنیایب و  دیاب  مدرم  .تسا  مدرم 
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.تسه مه  فیلکت  اما  .تساهنآ  هب  قلعتم  تسا و  مدرم  قح  نیا  .دـننک  نیعم  تسا ، هدـش  نیعم  نوناق  رد  هک  یبیترت  اب  ار  ناـشدوخ 
قح نیا  ذاقتـسا  قاقحا و  هب  هتـسب  ماـظن ، تشونرـس  هن  منک  هدافتـسا  مقح  نیا  زا  مهاوخ  یمن  نم  دـیوگب  یکی  هک  تسین  روط  نیا 

(26/11/1378  ) .دننک تکرش  همه  دیاب  تسا ، فیلکت  نیا  تسا ،

ییانشآ نمض  فلکم  دبای ، یم  انعم  يدعاوق  لوصا و  تیاعر  اب  تسا و  یبوچراچ  تیاعر  مزلتسم  مه ، فیلکت  ریبعت  يریگراک  هب 
دنناـم یلوصا  هب  دـیاب  فیلکت  ماـجنا  باـختنا و  نیا  رد  .دـناسر  یم  رمث  هب  وحن  نیرتـهب  هب  ار  راـک  رظن ، دروم  فیلکت  تاـمازلا  اـب 

، تسا یهلا  فیلکت  کی  تاباختنا  لصا  هکنانچمه  دیامرف : یم  يربهر  مظعم  ماقم  دنک ، هجوت  حلـصا  باختنا  رد  يرالاس  هتـسیاش 
(31/2/1376  ) .تسا یهلا  فیلکت  کی  مه  حلصا  باختنا 

یسایس تکراشم  شیازفا  ای  شهاک  رد  رثؤم  لماوع  . 2

هراشا

یسایس تکراشم  شیازفا  ای  شهاک  رد  رثؤم  لماوع  . 2

یلماوع هب  تکراشم  رییغت  نیا  .دوش و  شیازفا  اـی  شهاـک  شوختـسد  دـناوت  یم  هک  تسا  یکیکـشت  یموهفم  یـسایس ، تکراـشم 
.دنوش یمن  رضاح  يأر  قودنص  ياپ  يا  هدع  نیا ، دوجو  اب  اما  تسا  قح  تکراشم  هکنیا  هب  هجوت  اب  هنافسأتم  .دراد  یگتسب 

یسایس تکراشم  عناوم  لماوع و  فلا )

هراشا

یسایس تکراشم  عناوم  لماوع و  فلا )

: زا دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دنرثؤم  دارفا  تکراشم  مدع  رد  ینوگانوگ  لماوع 
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یهاگآ مدع  لوا _ 

یهاگآ مدع  لوا _ 

یمومع و ياه  شزومآ  هزورما  هکنیا  رب  دوجو  اب  .تسا  یـسایس  تکراشم  عناوم  زا  تاباختنا  تیمها  هرابرد  مزال  یهاگآ  نتـشادن 
زا شخب  نیا  .دننک  یم  یعالطا  یب  ياعدا  دارفا  زا  يا  هدـع  مه  زاب  اما  دوش ، یم  رـشتنم  ریگارف  ياه  هناسر  هلیـسو  هب  یناسر  عالطا 

تساهنآ و راظتنا  رد  یتشونرس  هچ  باختنا  يأر و  سپ  رد  هک  دنناد  یمن  دنتـسه و  هعماج  داوس  مک  داوس و  یب  راشقا  بلغا  دارفا ،
نآ عفر  يارب  هک  دزاس ، نوگرگد  ار  روشک  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، تشونرـس  دـناوت ، یم  يأر  کی  هاـگ  هک  دنتـسین  علطم 

.دوش یشیدنا  هراچ  دیاب 

دوخ نتسناد  ریثأت  یب  مود _ 

دوخ نتسناد  ریثأت  یب  مود _ 

رثؤم ار  دوخ  روضح  يأر و  یلو  دـنهاگآ  باـختنا  رد  روضح  تیمها  زا  هک  دنتـسه  يدارفا  يریگ ، يأر  زور  ناـبیاغ  زا  مود  هورگ 
.دننیب یمن  یقرف  ناشندماین  ندمآ و  نیب  دنناد و  یمن 

یگدنز رد  نیقرغتسم  موس _ 

یگدنز رد  نیقرغتسم  موس _ 

ياهزاین نوچ  .تسین  یمهم  هلئسم  نانآ  يارب  تاباختنا  رد  تکراشم  هک  دنتـسه  قرغ  یگدنز  رگید  لئاسم  رد  ردق ، نآ  هورگ  نیا 
قوقح اـهزاین و  هب  هک  تشاد  راـظتنا  اـهنآ  زا  ناوت  یم  رتـمک  دـنرب ، یم  رـس  هب  تیمورحم  رد  دـنا و  هدرکن  عفر  زونه  ار  دوخ  هیلوا 

.دنشیدنیب یسایس  تکراشم  نوچمه  دوخ  هیوناث 
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یکیزیف عناوم  مراهچ _ 

یکیزیف عناوم  مراهچ _ 

رد هک  دنتسه  ترفاسم  دننام  فلتخم  لیالد  هب  تیوه  تراک  همانـسانش و  نتـشادن  هارمه  هب  دننام  یکیزیف  عناوم  راچد  مه  يا  هدع 
.دش دنهاوخ  تکراشم  زا  نتساک  ثعاب  لاح  ره 

تاباختنا نتسناد  یشنیزگ  مجنپ _ 

تاباختنا نتسناد  یشنیزگ  مجنپ _ 

ياپ رد  روضح  زا  دنبای و  یمن  یـشنیزگ  قح  دوخ  يارب  ور  نیا  زا  دـننیب ؛ یمن  یتباقر  ياضف  ار  تاباختنا  ياضف  مه  يرگید  شخب 
.دننک یم  رظن  فرص  يأر  ياه  قودنص 

يدامتعا یب  مشش _ 

يدامتعا یب  مشش _ 

يأر ياه  قودنص  ياپ  دوخ ، ندشن  رضاح  هناهب  ار  نآ  تاباختنا  يرازگرب  تمالس  راتخاس و  هب  يدامتعا  یب  تلع  هب  زین  يا  هتـسد 
.باختنا هن  تسا  باصتنا  تاباختنا  عقاو  رد  هک  دننک  یم  روصت  دنتسین و  باختنا  هب  دقتعم  ًاساسا  نانآ  .دنناد  یم 

دوجوم ياه  یتساک  ناریدم و  يدمآراکان  متفه _ 

دوجوم ياه  یتساک  ناریدم و  يدمآراکان  متفه _ 

بیسآ راشقا  رتشیب  هک  دارفا  نیا  تسا ، تاباختنا  رد  شهاک  لماع  زین  یعامتجا  يداصتقا _  تالـضعم  زورب  ناریدم و  يدمآراکان 
، دنهد ناشن  يأر  قودنص  ياپ  رد  ندشن  رـضاح  بلاق  رد  اه ، يدمآراکان  اهدرکلمع و  هب  ار  دوخ  ضارتعا  ات  دنراد  یعـس  دنریذپ ،

.دنا هدش  لیدبت  رگشاخرپ  ياهرصنع  هب  یلو  دنتسین  یسایس  ماظن  اب  فلاخم  دارفا  نیا  زا  يرایسب 
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تفلاخم تدناعم و  متشه _ 

تفلاخم تدناعم و  متشه _ 

زا هناهاگآ  روط  هب  دننک و  یم  میرحت  ار  تاباختنا  نآ ، تیعورشم  نتساک  یسایس و  ماظن  اب  تدناعم  تفلاخم و  لیلد  هب  رخآ  هورگ 
ار نآ  مایپ  دـننک و  یم  دادـملق  میژر  هیلع  یتازراـبم  رازبا  یعون  ار  میرحت  دارفا ، نیا  .دـننک  یم  عاـنتما  يأر  قودنـص  ياـپ  روضح 

.دنناد یم  نآ  نداد  هولج  عورشمان  دوجوم و  ماظن  هب  ضارتعا 

یسایس تکراشم  شیازفا  ياهراکهار  ب )

هراشا

یسایس تکراشم  شیازفا  ياهراکهار  ب )

اب هک  درمـشرب  ار  لـلع  زا  هتـسد  هس  ناوـت  یم  دنتـسه ، تاـباختنا  یـسایس و  تکراـشم  ناـبیاغ  زا  هک  هتفگ  شیپ  ياـه  فـیط  يارب 
يدامتعا یب  یهاگآان 2 . . 1 زا : دنترابع  هتسد  هس  نیا  .داد  شیازفا  يدایز  دودح  ات  ار  تکراشم  نازیم  ناوت  یم  اهنآ  ندش  فرطرب 

.یتیاضران . 3

یشخب یهاگآ  لوا _ 

یشخب یهاگآ  لوا _ 

شخب نیمأت  هک  دـنناد  یمن  دارفا  نیا  .درک  دـیهمت  ار  يزاس  هاـگآ  یناـسر و  عـالطا  دـیاب  یهاـگآان  ینعی  لوا  لـماع  صوصخ  رد 
درف شزیگنا  هک  دشاب  يدح  هب  یهاگآ  دیاب  .دوش  یم  لصاح  تاباختنا  هلمج  زا  یـسایس  روما  رد  تکراشم  اب  ناشقوقح  زا  يدایز 

يریذپ هعماج  ياه  شزومآ  ریسم  رد  هک  دنتسه  هعماج  داوس  مک  راشقا  زا  دارفا  نیا  رتشیب  .دیامن  راداو  مادقا  هب  ار  وا  دنک و  دایز  ار 
اهاروش و سلجم و  یگدنیامن  يروهمج و  تسایر  هاگیاج  تیمها  حرـش  دنا ؛ هتفرگن  رارق  یـشزومآ  زکارم  سرادـم و  رد  یـسایس 

رابکتسا اب  ههجاوم  رد  روشک  ساسح  تیعضو  هعماج و  داحآ  يارآ  يراذگریثأت  و  يأر ، قودنص  ياپ  رد  يرثکادح  روضح  دیاوف 
دناوت یم  نآ  دننام  و 
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ياه هاگیاپ  تاعوبطم ، ربنم ، نابحاص  نآ ، سأر  رد  هک  تسا  هناسر  باحـصا  هدـهع  هب  يزاس  هاگآ  یلـصا  هفیظو  .دـشاب  دـنمدوس 
ياه هورگ  نینچمه  .دنـشاب  شخبرمث  هنیمز  نیا  رد  دوخ  ینوناق  هفیظو  ماجنا  اب  تسا  دیما  هک  دنراد  رارق  یلم  ياه  هناسر  يربخ و 

.دنراد يدیلک  شقن  هطبار  نیا  رد  زین  هعماج  راذگریثأت  عجرم و 

يزاسدامتعا مود _ 

يزاسدامتعا مود _ 

هک دریگ  یم  تروص  هعماج  زا  يدارفا  يارب  هک  تسا  یتیلاعف  نآ  تسا و  يرثکادـح  تکراشم  داجیا  يارب  مود  ماگ  يزاـسدامتعا 
.دننک تکرـش  يریگ  يأر  رد  دنتـسین  رـضاح  يدامتعا  یب  لیلد  هب  اما  دنهاگآ  تاباختنا  رد  روضح  یـسایس و  تکراشم  تیمها  زا 

ياه ینکفا  ههبـش  تاـئاقلا و  هتـشذگ و  تاـباختنا  رد  ثداوح  یخرب  يدرف  خـلت  تاـیبرجت  رد  ناوت  یم  ار  يداـمتعا  یب  نیا  أـشنم 
.دنک یم  تسس  تاباختنا  رد  روضح  يارب  ار  نانآ  هدارا  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  نانآ  هک  تسناد  یمالسا  ماظن  نانمشد 

هدـش یـسدنهم  ندوب ، یـشیامرف  ندوب ، یـشیامن  ندوبن ، یتباقر  بلقت ، ياعدا  رد  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  يا  هناسر  ياه  شـالت 
نیمه هک  يروط  هب  .تسا  هتفای  شیازفا  ینیرفآ  جوم  نیا  بلقت  ياعدا  اـب  هنتف 88  رد  هتفر و  هناـشن  ار  دارفا  نیا  نهذ  ...و  ارآ  ندوب 

.ددرگ یم  نارگ  هنتف  شروش  زمر  بلقت  ياعدا 

: دندومرف يزاسدامتعا  هنیمز  رد  نارهت  هعمج  زامن  رد  دوخ  یخیرات  ینارنخس  رد  بالقنا  مظعم  ربهر 

رد دنـشاب  هتـشادن  دامتعا  ناشدوخ  ماـظن  هب  رگا  دـننک ، یمن  تکرـش  تاـباختنا  رد  دنـشابن  راودـیما  هدـنیآ  هب  روشک  رد  مدرم  رگا 
تاباختنا
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نیا رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  هب  دامتعا  دنهد ، یمن  ناشن  شوخ  يور  تاباختنا  هب  دننکن  يدازآ  ساسحا  رگا  دننک ، یمن  تکرش 
یم ناریا  تلم  نانمـشد  دنا ، هتفرگ  فده  ار  مدرم  دامتعا  نیمه  نانمـشد  هک  درک  مهاوخ  ضرع  دعب  نم  دـش و  راکـشآ  تاباختنا 

يروهمج زا  ار  نیا  دنهاوخ  یم  تسا ، یمالسا  يروهمج  هیامرس  نیرت  گرزب  دامتعا  نیا  دننکشب ، مه  رد  ار  دامتعا  نیمه  دنهاوخ 
نیا ات  دندرک ، مدرم  هک  يدامتعا  نیا  تاباختنا و  نیا  هرابرد  دننک  دیدرت  داجیا  دـننک ، کش  داجیا  دـنهاوخ  یم  دـنریگب ، یمالـسا 
یتقو دـش ، دـهاوخ  فیعـض  تکراـشم  تشادـن ، دوجو  داـمتعا  یتقو  هک  دـنناد  یم  ناریا  تلم  نانمـشد  دـننک ، لزلزتـم  ار  داـمتعا 

نیا نمشد  فده  دنهاوخ ، یم  ار  نیا  اهنآ  دش ، دهاوخ  لزلزت  راچد  ماظن  تیعورـشم  دش ، فیعـض  هنحـص  رد  روضح  تکراشم و 
زا بتارم  هب  شررض  نیا  .دنریگب  یمالسا  يروهمج  زا  ار  تیعورشم  ات  دنریگب  ار  تکراشم  ات  دنریگب  ار  دامتعا  دنهاوخ  یم  تسا ،

مدرم .تسین  هسیاقم  لباق  يرگید  تراـسخ  چـیه  اـب  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا ، .تسا  رتشیب  سوبوتا  ندـنازوس  کـناب و  ندز  شتآ 
ماظن هب  دیدرک  هابتـشا  امـش  هک  دوشب  هتفگ  مدرم  هب  دعب  دننک  ادیپ  روضح  هناقاتـشم  روج  نیا  یمیظع  تکرح  نینچ  کی  رد  دـنیایب 

لوا نم  .نیا  زا  شیپ  هاـم  هـس  ود  زا  دـندرک ، عورـش  تاـباختنا  زا  شیپ  زا  ار  طـخ  نـیا  دـهاوخ ، یم  ار  نـیا  نمـشد  دوـبن ، داـمتعا 
دنتساوخ یم  .دوشب  بلقت  باختنا  رد  تسانب  هک  دننک  یم  رارکت  دنناوخ ، یم  شوگ  هب  ًامئاد  دنراد  یه  متفگ  دهـشم  رد  نیدرورف 

نامبوخ ناتسود  هب  تقو  نآ  نم  دننک ، هدامآ  هنیمز 
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يروهمج ماـظن  دـییوگن ؛ دـهدب ، خوسر  مدرم  نهذ  هب  دـهاوخ  یم  نمـشد  هک  ار  یفرح  نیا  متفگ  مداد و  رکذـت  روشک  لـخاد  رد 
اب شنالوئسم ، اب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هک  تسا  لاس  یـس  هدماین ، تسد  هب  ناسآ  دامتعا  نیا  .تسا  مدرم  دامتعا  دروم  یمالـسا 

مدرم دریگب ، ار  دامتعا  نیا  دهاوخ  یم  نمـشد  دنک ، قیمع  مدرم  لد  رد  ار  دامتعا  نیا  هتـسناوت  شناوارف  ياه  شالت  اب  شدرکلمع ،
(29/3/1388  ) .هتکن کی  مه  نیا  دنک ، لزلزت  راچد  ار 

ینکارپ ههبش  ضرعم  رد  رتشیب  هک  دنهد  یم  لیکشت  یطسوتم  تاقبط  ناناوج و  ار  هتسد  نیا  ریذپ  بیـسآ  راشقا  بلغا  تسا  یهیدب 
ههجاوم ور  نیا  زا  دنشاب ؛ راذگرثا  هعماج  راشقا  رگید  رب  دنناوت  یم  دنراد و  رارق  يزاجم  ياضف  زا  يریذپریثأت  هناگیب و  ياه  هناسر 

اب هلباقم  هار  .ددرگ  هعماج  رد  یـسایس » يدامتعا  یب  يرامیب   » عویـش عنام  ات  تسا  یـسایس  ماظن  تایرورـض  زا  یکی  لضعم ، نیا  اـب 
ياه هناسر  هدـهع  هب  هک  دـیآ  یم  لصاح  لدتـسم  یعانقا و  ياه  خـساپ  هئارا  قیرط  زا  مه  رما  نیا  .تسا  يزاسدامتعا »  » لضعم نیا 

یب هب  هجوت  اب  دـنراد ؛ مدرم  هدوت  نایم  رد  یناوارف  ریثأت  ذوفناب  عجرم و  هورگ  ریـسم ، نیا  رد  .تسا  فلتخم  ياـه  نوبیرت  یمومع و 
دیاب زین  نکفا  ههبش  ياه  هناسر  اب  هلباقم  يارب  .دنراد  يرتشیب  ریثأت  عجرم  ياه  هورگ  تاعوبطم ، یلم و  هناسر  هب  دارفا  یخرب  دامتعا 

رد .درک  يواکاو  نابطاخم  يارب  ار  اهنآ  هنابلط  تعفنم  ضارغا  هدرپ و  تشپ  داعبا  هنارازفا ، تخس  هلباقم  نمض  دیشیدنا و  يا  هراچ 
هنازرف ربهر  هبناج  همه  هیصوت  .دنک  یم  راکش  اه  تریـصب  یب  نایم  زا  ار  دوخ  نابطاخم  نمـشد  درک ، ییازفا  تریـصب  دیاب  تقیقح 

: دندومرف ناشیا  درک ، لیلحت  اتسار  نیا  رد  دیاب  مه  ار  ریخا  ياه  لاس  رد  تریصب  شیازفا  رب  بالقنا 
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ناشدوخ تریصب  دنـشیدنیب ، دننک ، رکف  دیاب  اه  ناوج  درک ، تکرح  دوش  یمن  تریـصب  نودب  زورما ، یعامتجا  هدیچیپ  یگدنز  رد 
هلئسم هب  دیاب  يوزوح  یهاگـشناد و  زا  گنهرف ، داوس و  لها  زا  ام  هعماج  رد  دوجوم  نادهعتم  یناحور ، ناملعم  دنهدب ، شیازفا  ار 

تریصب هار ، عناوم  تخانش  رد  تریصب  نمشد ، تخانش  رد  تریصب  هلیسو ، رد  تریصب  فده ، رد  تریصب  دنهدب ، تیمها  تریصب 
(15/7/1388  ) .تسا مزال  اه  تریصب  نیا  عناوم ، نیا  نتشادرب  عناوم و  نیا  زا  يریگولج  ياه  هار  تخانش  رد 

حرطم یلامتحا  تاهبـش  هب  ییوگخـساپ  يزاس و  فافـش  نمـض  دـیاب  زین  تاباختنا  يرازگرب  یلوتم  ینوناق  ياهداهن  اتـسار  نیا  رد 
قیقد و يا  هنوگ  هب  دیاب  رما  نایلوتم  .دـننک  زیهرپ  دـنک ، یم  کمک  تاعیاش  جـیورت  هب  هک  یمادـقا  ره  زا  لماک  تیـساسح  اب  هدـش 

ییوگخساپ ماقم  رد  نتفرگ  رارق  حیحـص ، عقوم و  هب  یناسر  عالطا  دنامن ، یقاب  دیدرت  ماهبا و  هنوگ  چیه  ياج  ات  دننک  لمع  ینوناق 
زا یلامتحا  ياه  هابتـشا  شریذـپ  یعانقا و  ياه  خـساپ  هئارا  یمومع و  ياه  هناسر  ناراگنربخ و  نابطاخم ، ربارب  رد  ندـش  رـضاح  و 

.تسا يزاسدامتعا  ياه  ترورض 

يدنم تیاضر  شیازفا  موس _ 

يدنم تیاضر  شیازفا  موس _ 

دوجو هک  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ، عونتم  تالکـشم  لیلد  هب  هک  دنتـسه  یناسک  دنرادن ، تکراشم  هک  يدارفا  یلـصا  شخب 
، يداصتقا ياهراشف  دنورب ، يأر  قودنـص  ياپ  دنتـسین  رـضاح  تساه ، تیریدم  ءوس  لیلد  هب  رگید  یـشخب  یعیبط و  نآ  زا  یـشخب 

، تارادا رامیب  یسارکوروب 
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.تسا هدرک  ادج  ناگدنهد  يأر  فص  زا  ار  نانآ  دوجوم ، ياه  يراجنهان  تالضعم و  يراکیب و 

اب هک  دنراد  هفیظو  ییارجا  ياه  هاگتـسد  نالوئـسم و  همه ، زا  شیب  هدش  داجیا  ياه  ترودک  عفر  دارفا و  نیا  تیاضر  بسک  يارب 
، دننک شالت  تیاضر  بسک  يارب  اه  یتساک  ناربج  يارب  شالت  اه و  تیریدـم  ءوس  زا  یهاوخرذـع  خـساپ و  هئارا  راتفر و  حالـصا 

نییبت دارفا  يارب  ار  مهم  نیا  هعماج ، زا  شخب  نیا  هیجوت  اـب  دـنراد  هفیظو  زین  صـصختم  ناسانـشراک  تلم و  نادـمتعم  هکنآ  نمض 
نتـشاذگ رانک  حلـصا و  يادـیدناک  باختنا  يارب  شالت  یـسایس و  تکراشم  دوجوم ، تالکـشم  لح  حیحـص  هار  ًاـقافتا  هک  دـننک 

! يأر قودنص  اب  رهق  هن  تسا  نادمآراکان 

مینک رظن  راهظا  نینچ  هک  تسا  نآ  ریـسفت ، نیرتهب  هکلب  دنهد  هولج  نانآ  يدنماضر  رب  لیلد  ار  دارفا  نیا  روضح  دیابن  زین  اه  هناسر 
رب هدمآ ، هنحـص  هب  لاعفنا  ياج  هب  دوجوم ، عضو  زا  یتیاضران  دوجو  اب  هک  تسا  هدیـسر  یـسایس  ياقترا  دشر و  نانچ  هب  تلم  هک 

تلم یسایس  تکراشم  .دراد  تیلوبقم  شیارب  دریذپ و  یم  ار  ماظن  لصا  دزرو و  یم  دیکأت  دوخ  یسایس  تکراشم  قح  زا  هدافتـسا 
دیکأت دروم  مه  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تاراهظا  رد  تقیقح  نیا  .تسناد  یـسایس  ماـظن  تیلوبقم  داـمتعا و  فک  ناوت  یم  ار 

: دندومرف يروهمج  تسایر  هرود  نیمه  رد  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  ناشیا  .تسا  هتفرگ  رارق 

نیا رد  هکنیا  .تسا  مدرم  یمالـسا و  ماظن  نایم  لـباقتم  داـمتعا  دوجو  یمدرم ، میظع  روضح  نیا  تاـباختنا و  نیا  رگید  ماـیپ  کـی 
نتخیر هریاد  يور  ندروآ و  هنحص  هب  يارب  فلتخم ، ياه  شیارگ  اب  دارفا  دورو  يارب  ندرک ، وگو  تفگ  يارب  هصرع  تاباختنا ،

باختنا www.Ghaemiyeh.comهسامح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


58 ص :

هب دراد ، دامتعا  دوخ  مدرم  هب  یمالـسا  ماظن  هک  تسا  نیا  هناشن  تسا و  ماظن  سفن  هب  دامتعا  هناشن  نیا  دـش ؛ زاب  نوگاـنوگ  تارظن 
هب دامتعا  رگا  دنتخیر ، اه  قودنـص  رد  ار  ناشدوخ  يارآ  دـندمآ ، دـندرک ، دامتعا  ماظن  هب  مه  مدرم  ًالباقتم  دـنک ، یم  دامتعا  مدرم 

رگا دننز _ ، یم  مدرم  يدامتعا  یب  زا  مد  هک  یناسک  نیا  .تشاد  دهاوخن  دوجو  یمدرم ، لابقا  نیا  یمدرم ، هجوت  نیا  دـشابن ، ماظن 
یم دراو  تاباختنا  هصرع  رد  دنیآ  یم  مدرم  هک  رتالاب  نیا  زا  دامتعا  مادک  تسا _  تلفغ  يور  زا  دشابن ، ضرغ  يور  زا  نخس  نیا 

زا يریگ  يأر  نیا  هجیتن  هک  دننام  یم  رظتنم  دنراپـس و  یم  اهنآ  هب  ار  دوخ  يأر  دـننک ، یم  دامتعا  ناشتلود  هب  ناشماظن ، هب  دـنوش ،
زا میراد  راـظتنا  اـم  تسه و  ناـنچمه  یهلا  لـضف  هب  یهلا ، قـیفوت  هب  داـمتعا  نیا  .تسا  مدرم  يـالاب  داـمتعا  نـیا  دوـشب ؟ اـهنآ  نآ 

هیامرـس نیا  دـنهدب ، شیازفا  ار  دامتعا  نیا  نانچمه  دوخ ، راـتفر  اـب  هک  فلتخم  ياـه  شخب  ناراکردـنا  تسد  زا  روشک  نالوئـسم 
(12/5/1388  ) .تسا ماظن  یلصا 

یم ساسحا  دندرسلد و  دوخ  نیشیپ  ناگدنیامن  هب  تبـسن  هک  مدرم  زا  هتـسد  نیا  هب  باطخ  يا  هیـصوت  رد  مه  لحار  ماما  ترـضح 
: دیامرف یم  هکلب  تسین  اوزنا  يریگ و  هشوگ  بسانم  درکلمع  هک  دیامن  یم  هیصوت  دنا ، هدربن  شیپ  زا  يراک  دننک 

.زیچ همه  ثیح  زا  داصتقا ، ثیح  زا  تسایـس ، ثیح  زا  دندیفم  امـش  روشک  يارب  هک  دیهدب  یناسک  تسد  هب  ار  ناتروشک  تاردقم 
اج ره  دیتسه ، ادخ  رضحم  رد  امش  دنیب ، یم  دناد و  یم  ادخ  تسه ، ادخ  دمهفن ، یسک  مه  زورما  دینکب و  هحماسم  رگا 
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هدرکن فالخ  هک  مالـسا  مدرک  فالخ  راک  کی  نم  هکنیا  ضرف  رب  .دنتـسه  اج  ره  دنتـسه ، ادخ  رـضحم  رد  هللا  قلخ  همه  .دـیتسه 
مالسا يارب  دینکب  بوخ  امش  دنکب  دب  هدرک ، دب  بوخ  .هدرک  دب  مدآ  نالف  هک  دیراد  راک  هچ  دینکب ، راک  مالسا  يارب  امـش  تسا ،

(1) .دنورن رانک  املع  نایاقآ  دیورن ، رانک  دوشب ، بوخ  هللاءاش  نا  امش  عبت  هب  مهدب  نآ  ات 

: دیامرف یم  نیشنلد  ینخس  رد  ناشیا  مه 

، ار يدازآ  لالقتسا و  ار ، مالـسا  رگا  مدرم  .هچ  مالـسا  هب  ما ، هدرک  فالخ  نم  دنوشن ، درـس  مالـسا  زا  دنراد ، هلگ  نم  زا  رگا  مدرم 
فالخ ملاظ  کی  رگا  دنشاب ، رضاح  هنحص  رد  دننک ، تکرش  تاباختنا  رد  همه  دنهاوخ ، یم  ار  برغ  قرش و  تراسا  تحت  ندوبن 

هب هدش و  فالخ  هرود  نیا  رد  مدید  رگا  .دورب  نیب  زا  ملاظ  دـشابن و  ملظ  هک  مینک  يراک  دـیاب  سپ  .تسا  هدرکن  هک  مالـسا  درک ،
اریز .میوش  جراخ  هنحـص  زا  میورب و  رانک  هکنیا  هن  میربب  نیب  زا  ار  ملظ  فالخ و  ات  مینک  رتشیب  ار  نامـشالت  دیاب  هدش  ملظ  يدارفا 

هب دنوادخ  .میـشاب  رـضاح  هنحـص  رد  رتشیب  مینک و  رتشیب  ار  نامعامتجا  دـیاب  سپ  .دوش  یم  رتشیب  ملظ  میوش  جراخ  هنحـص  زا  رگا 
(2) .دیامرفب تیانع  تداعس  تردق و  امش 

: دیامرف یم  مه  بالقنا  هنازرف  ربهر  و 

ياه شخب  نالوئسم  ادابم  دننادب ، ار  هنحص  رد  اهنآ ، روضح  مدرم و  يراکادف  نیا  ردق  دیاب  یمالسا  يروهمج  نادرمتلود 

ص205. ج18 ، رون ، هفیحص  - 1

ص180. ج18 ، رون ، هفیحص  - 2
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کیاکی زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تاباختنا  رد  مدرم  عیـسو  تکرـش  هک  دـننک  لایخ  دـننک و  هابتـشا  لیلحت  رد  روشک  فلتخم 
ار یمالـسا  يروهمج  تلود  دنراد ، تسود  ار  ماما  دنراد ، تسود  ار  بالقنا  مدرم  تسین ، روج  نیا  .دندونـشخ  نالوئـسم  ياهراک 

یم هحص  فلتخم  ياه  شخب  نالوئـسم  ياهراک  کیاکی  يور  مدرم  هک  تسین  نیا  شیانعم  دنراد ، تسود  ار  ماظن  دنراد ، تسود 
(26/3/1372  ) .دنراذگ

تاباختنا يرازگرب  هناتـسآ  رد  یمومع  تیاضر  دوبهب  ثعاب  دـناوت  یم  یعطقم  تامادـقا  یخرب  هناگ ، هس  ياهراکهار  نیا  رانک  رد 
لح هب  تلم  نتخاس  راودیما  ییامن و  هایس  زا  زیهرپ  هعماج ، یلصا  ياهزاین  هب  اهنآ  هجوت  یتاباختنا و  ياهدزمان  رثؤم  تاغیلبت  دشاب ،

عاضوا رازاب و  رد  یناماسبان  یمومع و  ناهذا  شیوشت  بجوم  هک  هناگ  هس  ياوق  نالوئسم  نیب  تافالتخا  نتشاذگ  رانک  تالکشم ،
ياه هدوت  رب  راشف  شیازفا  بجوم  دناوت  یم  تاباختنا  هناتـسآ  رد  هک  ینیناوق  يارجا  بیوصت و  زا  زیهرپ  دوش ، یم  روشک  يداصتقا 

بجوم دـناوت  یم  هک  ییاه  هژورپ  يزادـنا  هار  مامتا و  تاباختنا ، هناتـسآ  رد  رازاب  داصتقا و  رد  تاـبث  يدـج و  تراـظن  دوش ، تلم 
حالطـصا هب  زا  یخرب  يرگ  یفارـشا  نتخاـسن  هتـسجرب  یتاـقبط و  فـالتخا  شهاـک  يارب  شـالت  دوـش ، یموـمع  تامدـخ  شیازفا 

هنیزه هیور  یب  راهم  یکشزپ و  نادند  یکشزپ و  روما  رد  مزال  تالیهست  ییاز ، لاغتشا  ياتسار  رد  ناناوج  هب  نداد  دیما  نالوئـسم ،
دننام دایتعا و  يراجنهان و  راچد  یللع  هب  هک  يدارفا  ناناوج و  هب  هجوت  فطع  تسا ، جراـخ  دارفا  زا  يرایـسب  هدـهع  زا  هک  ناـمرد 

، مارآ دیاب  ّوج  رت  مهم  همه  زا  دنلیبق و  نیا  زا  ییاه  هنومن  ...و  ماظن  هندب  هب  نانآ  ندنادرگزاب  يارب  مزال  تدـعاسم  دـنا و  هدـش  نآ 
هنالدمه هناردارب و 
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دوخ ینوناق  یعیبط و  قح  زا  دارفا  هک  دیآ  مهارف  يروط  هنیمز  .دشاب  یمالسا  ناریا  دیشر  تلم  يرثکادح  روضح  هدامآ  زیچ  همه  و 
رظن يأر و  دننک  ساسحا  مدرم  رگا  .دنریگ  رارق  ناریا  یمالسا  گرزب  تلم  دحاو  فص  رد  ًاددجم  هدومن و  هدافتـسا  نسحا  وحن  هب 

یسایس تکراشم  دصرد  تسا ، راذگرثا  تارییغت  يارب  اهنآ  تساوخ  نامکاح و  يریگ  میمـصت  ناش و  یـسایس  تشونرـس  رد  اهنآ 
تیریدـم اـه ، يریگ  میمـصت  ياـنبم  مدرم  يأر  تساوخ و  هدارا ، هک  دـبای  یم  ققحت  یناـمز  یـسایس  تکراـشم  .دـبای  یم  شیازفا 

ینامز رما  نیا  دریگ و  رارق  نامکاح  بصن  لزع و  ندرک و  اج  هباـج  ناـکما  مدرم و  رظن  دروم  ياـه  تساوخ  تارییغت و  یـسایس و 
(1) .دنهنب ندرگ  ار  دازآ  یسارکومد  راکوزاس  یسایس  نالوئسم  هک  دوش  یم  نکمم 

: دندومرف هنامیکح  يا  هیصوت  رد  لحار  ماما 

دـشر ياراد  ام  مدرم  هللادـمحب  .دوش  لیمحت  مدرم  رب  يدرف  هک  مینکب  يراک  دـیابن  میراذـگب و  دازآ  تاـباختنا  يارب  ار  مدرم  دـیاب 
اب ماگمه  یسایس و  ینید _  لئاسم  هب  هاگآ  هدیـشچ و  نافعـضتسم  درد  نیدتم و  دارفا  دوخ ، دنـشاب و  یم  بولطم  یـسایس  ینید _ 

یمن یعمجت  رتفد و  بزح و  نامزاس و  داهن و  چـیه  یهورگ و  درف و  چـیه  یعاضوا  نینچ  رد  درک و  دـنهاوخ  باختنا  ار  نیمورحم 
رد .دیامن  غیلبت  نانآ  زا  هدومن و  ادیدناک  ار  يدارفا  ای  درف  دوخ ، هزوح  ریغ  يارب  دیامن و  تلاخد  نارگید  تاباختنا  هزوح  رد  دـناوت 

تلود لاوما  زا  ای  مالسا و  هیلع  ماما  كرابم  مهس  زا  ات  مهد  یمن  هزاجا  سک  چیه  هب  هجو و  چیه  هب  ینونک  طیارش 

.7/11/1390 یسایس ، تکراشم  شیازفا  ياهراکهار  عناوم و  یسررب  يدیعس ، يدهم  - 1
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قیوشت تاـباختنا  رد  تکرـش  يارب  ار  مدرم  دـیاب  دـنک ، تاـباختنا  جرخ  یموـمع  لاوـما  عماـجم و  اـه و  ناـمزاس  رتاـفد و  لاوـما  و 
(1) .درک

: دیامرف یم  رگید  يدومنهر  رد  ناشیا  مه 

درف لیمحت  قح  يا  هتـسد  هورگ و  ای  درف و  چیه  دنرادن و  مّیق  هب  جایتحا  دندازآ و  تاباختنا  رد  مدرم  ما ، هتفگ  اهراب  هک  روط  نامه 
(2) .درادن مدرم  هب  ار  يدارفا  ای  و 

: دیامرف یم  دنناد و  یم  مدرم  همه  لام  ار  تاباختنا  هللا  همحر  ماما  ترضح 

.تساه هورگ  راصحنا  رد  هن  تسا ، بازحا  راصحنا  رد  هن  تسا ، نییناحور  راصحنا  رد  هن  تسین ، سک  چـیه  راصحنا  رد  تاـباختنا 
تلم امـش  تشونرـس  لیـصحت  يارب  تاباختنا  تسا و  ناشدوخ  تسد  ناـشدوخ ، تشونرـس  مدرم  .تسا  مدرم  همه  لاـم  تاـباختنا 

(3) .تسا

هک يا  هعماج  ره  .دـنناد  یم  رالاس  مدرم  عماوج  ياه  هصخاش  زا  یکی  ار  تکراـشم  یـسایس ، نارظن  بحاـص  نادنمـشناد و  هزورما 
یسایس ياه  لکشت  یندم و  ياهداهن  هلیسو  هب  تیمکاح  لامعا  رد  ار  مدرم  تکراشم  دناوتن  اما  دشاب ، هتـشاد  يرالاس  مدرم  ياعدا 
مهارف یمدرم ، تیمکاح  هدـننک  نییعت  ياه  هفلؤم  زا  یکی  تقیقح  رد  .تسین  ینتفریذـپ  دـنک ، مهارف  اهنآ  میقتـسم  تکراشم  اـی  و 

هار زا  اهنت  رگید  ینایب  هب  .تسا  یتموکح  روما  تسایس و  رد  تکراشم  تهج  نادنورهش ، یمامت  يارب  طیارش  ندوب 

ص101. ج20 ، رون ، هفیحص  - 1

ص194. ج20 ، رون ، هفیحص  - 2

ص245. ج18 ، رون ، هفیحص  - 3
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یـسایس یمومع و  تکراشم  شیازفا  يارب  .ددرگ  یم  تسد  هب  تسد  زیمآ  تملاـسم  قیرط  هب  یـسایس  تردـق  هک  تسا  تکراـشم 
: درک مادقا  ریز  ياه  هار  زا  ناوت  یم 

ياـه شبنج  هکرحم  روتوم  مهم و  یلـصا ، ياـه  هفلؤم  زا  یکی  نید  هعماـج : حطـس  رد  نآ  شرتسگ  ینید و  ياـهرواب  نییبت  فلا )
رد نـید  ریثأـت  دراد ، یناوارف  تـیمها  یـسایس  تکراـشم  شرتـسگ  رد  ینید  ياـهرواب  .دـشاب  یم  هعماـج  رد  یــسایس  یعاـمتجا و 
زا ینید  يربهر  هک  عیـشت  بتکم  رد  هژیو  هب  عوضوم  نیا  .تسا  ریذـپانراکنا  مالـسا  ناـهج  رد  هژیو  هب  یمدرم  تکراـشم  شرتسگ 

.تسا تیمها  اب  رایسب  دنرگیدکی ، مزالم  تسا و  ریذپان  کیکفت  یسایس  يربهر 

یهاگآان دوخ  ناوت  هب  تبسن  هعماج  زا  يدایز  رشق  هک  تسا  نیا  یمومع ، تکراشم  مهم  عناوم  زا  یکی  مدرم : یهاگآ  شیازفا  ب )
راثآ ینید و  تموکح  رد  تسایس  ینابم  اب  مدرم  ییانـشآ  هنیمز  یناسر ، عالطا  شرتسگ  اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  .دنراد 
زاین نونکا  تسا و  هدیدرگ  نییبت  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  هریس  ینید و  ياه  هزومآ  هب  هجوت  اب  يدایز  دودح  ات  یناگمه  تکراشم 

.دراد اه  یهاگآ  نیا  يزاس  هنیداهن  قیمعت و  يارب  رارکت ، یناوخزاب و  هب 

يداصتقا یـسایس و  ناکرا  رب  بلطراـصحنا  ياـه  هورگ  طلـست  زا  يریگولج  اـب  بلطراـصحنا : ياـه  هورگ  هطلـس  زا  يریگولج  ج )
مامت رگا  اریز  دومن ؛ تیوقت  یـسایس  روما  رد  تکراشم  هب  ار  مدرم  مومع  لیامت  هزیگنا  ناوت ، یم  یعامتجا  تلادـع  ظفح  هعماج و 
دننک تکرح  اهنآ  تساوخ  ياتسار  رد  طقف  یتموکح  ياهداهن  اه و  هاگتـسد  دریگ و  رارق  یـصاخ  حانج  ای  بزح  تسد  رد  اهراک 

یمدرم تکراشم  ققحت  يارب  ییاضف  رگید 

باختنا www.Ghaemiyeh.comهسامح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


64 ص :

.دیآ یمن  مهارف 

يرتهب تصرف  زاین ، ود  نیا  ندمآ  مهارف  تروص  رد  اریز  تسا : راذگرثا  تکراشم  دایدزا  رد  زین  ییادزرقف  یعامتجا و  تلادـع  د )
.دمآ دهاوخ  مهارف  رتشیب  تکراشم  اهدادعتسا و  شرورپ  يارب 

هک تسا  عورـشم  ینوناق و  بازحا  دوجو  یمدرم  تکراشم  هعـسوت  ياهراکهار  زا  یکی  ماـظن : عورـشم  ینوناـق و  بازحا  دوجو  ه )
ققحت يارب  ییاروـش  یتروـشم و  ياـهداهن  دوـجو  .دـننک  یم  تیادـه  یـسایس  تکراـشم  شرتـسگ  تهج  رد  ار  یمدرم  ياـهورین 

یگنوگچ حلـصا ، باختنا  هب  کمک  نمـض  ات  دیآ  دوجو  هب  یتروشم  ياهداهن  دـیاب  .دراد  ترورـض  یناگمه  یمومع و  تکراشم 
.دنیامن هتفای  نامزاس  دنمداهن و  ار  مدرم  یسایس  تکراشم 

ره رد  دارفا  تکراشم  تسا ، یعامتجا  یسایس و  تکراشم  لماوع  نیرت  مهم  زا  گنهرف  لاعف : یتکراشم  یـسایس  گنهرف  داجیا  و )
، تسا یگنهرف  نینچ  دـقاف  هک  يا  هعماج  لباقم  رد  .تسا  هدرتسگ  رایـسب  تسا ، یتکراـشم  یـسایس  گـنهرف  ياراد  هک  يا  هعماـج 
هب ار  یمدرم  تکراشم  گنهرف  دیاب  ور  نیا  زا  .دنراد  یلاعفنا  يدروخرب  لاعف ، تکراشم  یـسایس و  هنحـص  رد  روضح  زا  نآ  مدرم 

: تسا هتفای  یلجت  روحم  راهچ  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  نانخس  رد  هک  یساسا  یترورض  .دومن  هنیداهن  بولطم  وحن 

، لاح نیع  رد  هدـیدرگ و  یناور  یـسایس و  يداصتقا ، تینما  داجیا  ببـس  هک  تاباختنا  رد  مدرم  يداـهج  هدرتسگ و  روضح  لوا _ 
.دوش یم  نانمشد  يدیماان  یجراخ و  تادیدهت  يزاس  یثنخ  راهم و  ثعاب 

ربهر هنیمز  نیا  رد  دـشاب ، یم  تاباختنا  رد  یمالـسا  يروهمج  هب  دـقتعم  ياه  نایرج  اه و  هقیلـس  همه  روضح  تکراـشم و  مود _ 
بالقنا مظعم 
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هدنیآ لالقتـسا و  هب  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  هب  هک  یناسک  همه  دندقتعم  هتـسناد و  هفیظو  مه  قح و  مه  ار  تاباختنا  رد  تکرش 
يور ناشیا  هکنیاامک  دننک ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  دیاب  دزوس ، یم  یلم  عفانم  يارب  ناشلد  دنهد و  یم  تیمها  هدوب و  دقتعم  روشک 

.دنفلاخم یمالسا  ماظن  اب  هک  دنناد  یم  یناسک  بسانم  ار  تاباختنا  زا  ندنادرگ 

: دـندقتعم بالقنا  مظعم  ربهر  دروم  نیا  رد  تسا ؛ حرطم  یناگمه  هفیظو  کی  ناونع  هب  هک  تسا  نوناـق  لـباقم  رد  نیکمت  موس _ 
.دننک نیکمت  نوناق  لباقم  رد  دنشاب و  نوناق  يأر  میلست  دیاب  همه  تاباختنا  ریغ  تاباختنا و  هلئسم  رد 

زا .دشاب  یم  دوجوم  ياه  فعـض  ياهنم  روهمج ، سیئر  زورما  تازایتما  هب  هدـنیآ  روهمج  سیئر  باختنا  رد  مدرم  هجوت  مراهچ _ 
: دندومرف هدرک و  صخشم  هدنیآ  روهمج  سیئر  باختنا  يارب  ار  یمهم  ياهرایعم  بالقنا  ربهر  زین  هاگرظن  نیا 

ياـهنم دراد ، دوجو  زورما  هک  تسا  یتازاـیتما  زا  تراـبع  میراد ، زاـین  هدـنیآ  روـهمج  سیئر  يارب  اـم  هچنآ  هک  دـننادب  همه  ار  نیا 
هتـشاد ار  یلبق  روهمج  سیئر  لوصحلا  نکمم  یبـسک و  تازاـیتما  دـیاب  يا  هرود  ره  روهمج  سیئر  .دراد  دوجو  هک  ییاـه  فـعض 

، دوش یم  بوسحم  توق  طاقن  روهمج  سیئر  يارب  تلود و  يارب  زورما  هک  ییاهزیچ  نآ  .دـشاب  هتـشادن  ار  وا  ياه  فعـض  دـشاب ،
فعـض طاقن  زورما  هک  ییاهزیچ  نآ  دـنک و  نیمأت  دوخ  رد  دـیاب  ار  اهنیا  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  يدـعب  روهمج  سیئر  رد  دـیاب  اهنیا 

ماظن هب  دنبیاپ  یلم ، عفانم  اه و  شزرا  هب  دنبیاپ  بالقنا ، هب  دنبیاپ  دیآ ، یم  یسک  ره  .دنک  رود  دوخ  زا  دیاب  ار  دوش  یم  هتخانش 
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تاباختنا يرازگرب  ًاصخـشم  ور و  شیپ  ياه  هام  تالوحت  دـیدرت  نودـب  .دـشاب  ریبدـت  هب  دـنبیاپ  یعمج ، لـقع  هب  دـنبیاپ  یمالـسا ،
تیلعف هب  ار  هصرع  نیا  رد  دوجوم  ياـه  تیفرظ  زا  رگید  یـشخب  دـناوت  یم  دـیدج  تلود  ندـمآ  راـک  يور  يروـهمج و  تساـیر 

.دیامن ناریا  تلم  بیصن  يرگید  ياه  تیقفوم  دناسرب و 

مدرم تکراشم  شیازفا  رد  اه  هناسر  شقن  . 3

مدرم تکراشم  شیازفا  رد  اه  هناسر  شقن  . 3

هک دننادب  هدز و  کحم  ار  دوخ  نانآ  ات  دنناسرب  اهدزمان  شوگ  هب  تفارظ  اب  ار  مدرم  يداصتقا  بلاطم  دیاب  طیارش  نیا  رد  اه  هناسر 
میت دیاب  دندمآ  راک  يور  رگا  اهدزمان  .دننک  یم  بلط  ار  يداصتقا  تالـضعم  لح  يارب  همانرب  اب  دمآراک و  يروهمج  سیئر  مدرم 
زین اهروشک  ریاس  رد  هویش  نیا  .دوش  یجنسرایع  نایب و  اهنآ  نابز  زا  يداصتقا  حالـصا  ياه  همانرب  ات  دننک  یفرعم  ار  دوخ  يداصتقا 

هب ندیـسر  تروص  رد  هک  دـنناد  یم  دنتـسه و  انـشآ  وا  ییارجا  میت  روـهمج و  سیئر  لوا  نواـعم  اـب  لـبق  زا  مدرم  تسا و  موـسرم 
طیارـش اه و  تیدودـحم  عبانم ، زا  یعقاو  یکرد  سپـس  مهف و  هب  زاین  روشک  يداصتقا  تالکـشم  زورما ، .دـش  دـهاوخ  هچ  تردـق 
گرزب تسا و  هداد  تسد  زا  ناریدم  هب  ار  دوخ  دامتعا  يداصتقا  هعماج  زا  یـشخب  تسا و  داصتقا  ام  هدشمگ  تقادص  نونکا  .دراد 

سفن اب  تسا  نکمم  تقادص  نیا  هک  دـنچره  .تسا  تقادـص  قیرط  زا  دامتعا  نیا  ندـنادرگزاب  هدـنیآ  روهمج  سیئر  هفیظو  نیرت 
ات یتخس  هب  روشک  داصتقا  هک  دیوگب  دیاب  دشاب  قداص  دهاوخ  یم  هک  یسک  اریز  دشاب ؛ ضراعت  رد  یتاباختنا  تاغیلبت  اه و  تباقر 

تـسا نکمم  لاح  نیا  رد  .دوب  دهاوخ  هارمه  یتخـس  لمأت و  یکدنا  اب  یهد  ناماس  نیا  دـنیآرف  دـبای و  یم  ناماس  یتآ  لاس  راهچ 
نیا هب  ناگدنهد  يأر 
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.دشاب حلصا  درف  دیاش  هک  یلاح  رد  دننک  هجوت  رتمک  دزمان 

تفرشیپ .دنشاب  هتشاد  ینیب  عقاو  حلصا  درف  باختنا  رد  ات  دزاس  انشآ  اه  تیعقاو  اب  یمک  ار  مدرم  یلم ، هناسر  تسا  هتـسیاش  نیاربانب 
دامتعا و نآ  لابند  هب  هک  یتقادص  .دنک  داجیا  مدرم  رد  ار  تقادص  هک  تسا  نآ  رد  روشک  يارب  تاباختنا  نیا  يداصتقا  یـسایس _ 

.دنادرگزاب یلم  داصتقا  هب  ار  بایمک  عبانم 

یتاقافتا هب  نانآ  یگتـسبلد  هک  تسا  یعیبط  دوش ، یم  یپرد  یپ  ياه  یتخـس  راچد  نانآ  تشیعم  هک  دـننک  ساـسحا  مدرم  رگا  اـما 
ياه ماگ  حیحـص  دنمفده و  تامادقا  اهرازبا و  زا  تسرد  هدافتـسا  اب  تسا  هتـسیاش  نیاربانب  .دـنک  یم  ادـیپ  شهاک  تاباختنا  نوچ 

دیلوت ياقترا  ياتـسار  رد  اجب ، ندرک  هنیزه  دمآراک و  تیریدـم  طیارـش و  حیحـص  كرد  قیقد و  يزیر  همانرب  اب  تشادرب و  یتبثم 
ام يا  هلباقم  حالـس  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  هتفای ، زکرمت  يداصتقا  روحم  رب  نمـشد  راشف  زورما  .درک  شـالت  یمومع  هاـفر  یلم و 

.دشاب يداصتقا  تیعضو  قنور  مه ،

کیژتارتسا يالاب  كرد  زا  ناشن  لاسما  راعش  دنرگیدکی و  موزلم  مزال و  يداصتقا  قنور  یسایس و  هسامح  قلخ  ور ، شیپ  لاس  رد 
رد یـساسا  ياهروتکاف  همه  تیاعر  مزلتـسم  کیژتارتسا ، يراذـگ  مان  نیا  رد  رظن  دروم  فادـها  ققحت  .دراد  اهزاین  اب  ییوسمه  و 

فدـه اب  ًافرـص  ناریا ، فلاخم  ياه  تردـق  هک  تسا  حـضاو  .تسا  یتفرعم  یـسایس و  ياه  یهاگآ  یتمواقم و  داصتقا  ياه  هفلؤم 
هب ات  دنا  هدز  دیلک  ار  تفن  دیرخ  میرحت  يداصتقا و  ياه  میرحت  یتشیعم ، يداصتقا و  ياهراشف  زا  یشان  یمومع  یتیاضران  شیازفا 

ناوت یمن  هجو  چیه  هب  لیلد  نیمه  هب  دننک ؛ شیوخ  یسایس  ياجبان  ياه  هتساوخ  شریذپ  هب  مزلم  ار  ماظن  دشرا  تاماقم  دوخ  معز 
ود نیب 
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ياهراشف راهم  اـب  يداـصتقا  هساـمح  ًاـعطق  .تسناد  مه  زا  ادـج  ار  اـهنآ  هدرک و  يدـنبزرم  تسایـس »  » و تشیعم » داـصتقا و   » شخب
باختنا شنیزگ و  یـسایس و  هسامح  رانک  رد  یـساسا  دـنلب و  یماـگ  ییاـفکدوخ  هب  یباـیتسد  یلخاد و  دـیلوت  هب  اـکتا  یجراـخ و 

شناد و یهاگآ ، اب  مدرم  هک  دـبای  یم  تینیع  یتقو  یـسایس  هسامح  .دوب  دـهاوخ  یمالـسا  ناریا  تالکـشم  عفر  زاس  هراچ  حلـصا ،
لاثم تریصب  يور  زا  هن و  یخساپ  دنراپسب و  ناگتسیاش  تسد  هب  ار  روشک  روما  ات  دنوش  رـضاح  باختنا  هنحـص  رد  یـسایس  شنیب 

يروالد و تعاجش و  هصیصخ  زا  یـشان  تلم  کی  طسوت  هسامح  کی  قلخ  .دنهدب  یجراخ  یلخاد و  نابلط  تصرف  هب  دوخ  یندز 
زا سپ  مرن  گنج  سدقم و  عافد  رد  دوخ  یسامح  گنررپ و  روضح  نیرتریظن  یب  یعون  هب  ناریا  مدرم  تسا و  هعماج  داحآ  كرد 

ار مدرم  يرثکادح  روضح  هچنآ  .تسین  راظتنا  زا  رود  لاس 92  رد  هسامح  نیا  رارمتسا  دنا و  هتشاذگ  شیامن  هب  العا  دح  رد  ار  نآ 
يرازگرب نایلوتم  همه  فیاظو  ماجنا  نآ  رانک  رد  .تسا و  یلد  کـی  دـیما و  اـب  مأوت  طاـشن  دـشخب ، یم  توق  دـنک و  یم  نیمـضت 

ات دـنروآ  مهارف  ار  یتصرف  یمومع  حـلاصم  عفانم و  ظفح  اب  یـسایس  ياه  هورگ  صاوخ و  دـیاب  .تسا  هعماج  ناریدـم  تاـباختنا و 
هراومه دنتسه و  هدوب و  تیالو  يامظع  ماقم  يوگ  کیبل  هراومه  مدرم  .دننزب  مقر  ار  دوخ  تشونرـس  مارآ  ملاس و  ياضف  رد  مدرم 

نیرت و یعقاو  یمالـسا ، يروهمج  .دـنا  هتخیر  مه  رب  مدرم  تکراـشم  هزیگنا  فیعـضت  رد  ار  اـه  هورگ  بازحا و  زا  یـضعب  هلداـعم 
ار اعدم  نیا  یـسامح  یلم و  تکراشم  ياه  هنحـص  رد  مدرم  گنررپ  روضح  تسا و  ناهج  رد  ینید  رالاس  مدرم  ماظن  نیرت  لیـصا 
هب روهمج  سیئر  نیمتفه  باختنا  رد  ار  تریـصب  شنیب و  اـب  مأوت  یخیراـت  يا  هساـمح  ًاـعطق  مدرم  .تسا  هدـناسر  تاـبثا  هب  اـهراب 

لابند هب  مدرم  .تشاذگ  دنهاوخ  شیامن 
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کبـس رد  يرگنزاب  اب  دیدج  لاس  رد  یناریا ، هیامرـس  راک و  زا  تیامح  یلم و  دـیلوت  لاس  نتـشاذگ  رـس  تشپ  يداصتقا و  هسامح 
.دز دنهاوخ  مقر  ار  یسایس  يداصتقا _  يا  هسامح  لوحت ، داجیا  یگدنز و 

تایونم هب  هاگ  چـیه  اما  دـننارب  بقع  ماظن  هب  هقالع  ینابیتشپ و  زا  ار  مدرم  يداصتقا  میرحت  راشف و  اب  ات  دندیـشوک  رایـسب  نانمـشد 
يد رد 9  دندرک ، یلاخ  ار  نادیم  هنادـیماان ، یماظن  گنج  سدـقم و  عافد  لاس  تشه  هسامح  رد  نانآ  .دـنا  هتفاین  تسد  دوخ  موش 
راب ار  نمـشد  يداصتقا ، یـسایس و  هسامح  لاـس  رد  زین  نونکا  تشاذـگ و  ماـکان  مرن  گـنج  رد  يزوریپ  رد  ار  نمـشد  ناریا  تلم 
مه هساـمح  .تخاـس  دـنهاوخ  دـیماان  دوخ ، لالقتـسا  ندیـشک  شلاـچ  هب  زا  نارگید و  روما  رد  تلاـخد  ینیرفآ و  هئطوـت  زا  رگید 

فعضتسم ياه  تلم  لد  رد  دیما  داجیا  یخیرات و  مادقا  کی  ندز  مقر  نمشد و  دیما  عطق  يانعم  هب  هسامح  درادن ، نیا  زج  ییانعم 
هن ینعی  هسامح  دنا ، هداد  رارق  دوخ  ینیع  يوگلا  ار  یمالـسا  ناریا  دنا و  هدز  مقر  ار  یمالـسا  يرادیب  هک  تسا  ییاه  تلم  ناهج و 

تداعـس يویند و  هافر  يرادـمدیحوت و  تهج  رد  یمالـسا  بالقنا  ياه  فادـها  اـه و  ناـمرآ  هلق  هب  یمالـسا  ناریا  یباـیتسد  اـهنت 
هدیمد نانآ  رد  ییاهر  يرادیب و  حور  هک  ناهج  هدیدمتـس  ياه  تلم  هب  نتـسناوت »  » نامرآ قیمعت  دیما و  حور  ندیمد  هکلب  يورخا 

.تسا هدش 

تزع يروضح  تریـصب و  اـب  هک  دـنا  هدرک  تاـبثا  اـم  مدرم  دریگ و  یم  تروص  سفناو  لاوـما  اـب  تدـهاجم  هورگ  رد  قـقحت  نیا 
دنهاوخ دومناو  ناـیناهج  هب  ار  دازآ  بـالقنا  زا  رگید  يریوـصت  دوزفا و  دـنهاوخ  یمالـسا  بـالقنا  رب  يرگید  نیّرز  گرب  نیرفآ ،

تاباختنا 88 زا  سپ  وس  نآ  زا  .دوب  دهاوخ  نآ  مراهچ  ههد  بالقنا و  زارت  رد  یباختنا  هدنیآ ، باختنا  دیدرت ، یب  .تخاس 
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موش فادها  هب  هتخیر و  مه  رد  یعون  هب  ار  یلم  ماجسنا  داحتا و  رگید  راب  کی  دیاش  ات  هتخاس  فوطعم  ار  اه  هاگن  مامت  زین  نمـشد 
.دیآ لیان  دوخ 
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یتاباختنا قالخاو  نارازگراک  یقالخا  ياه  هتسیاب  موس : لصف 

هراشا

یتاباختنا قالخاو  نارازگراک  یقالخا  ياه  هتسیاب  موس : لصف 

لبق رگید  يوس  زا  هدوب و  رود  هب  دنـسپان  تافـص  یخرب  زا  دیاب  یتاباختنا  دزمان  يرازگراک ، توسک  ندیـشوپو  يرازگتمدخ  يارب 
زا یخرب  یساسا ، میهافم  اب  ندش  انشآ  زا  سپ  لصف  نیا  رد  نیاربانب  .دزاس  هتـسارآ  یقالخا  لیاضف  زا  یخرب  هب  ار  دوخ  يدصت ، زا 

باختنا ناگدنوش و  باختنا  يارب  اهنآ  هب  یگتسارآ  يارب  یقالخا  ياه  یگژیو  زا  یضعب  یقالخا و  شیالاپ  روظنم  هب  اه  تسیاشان 
وگزاب هنازرف  ربهر  ياه  هیـصوت  قالخا و  ریما  تناعتـسا  اب  یتاکن  باب  زا  يراکذت  ات  َنِینِمْؤُْملا » ُعَفنَت  يَرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذَو   » ناگدننک

.دش دهاوخ 

یتاباختنا قالخا  روشنمو  تیهام  . 1

یتاباختنا قالخا  روشنمو  تیهام  . 1

تیثیح تمرح و  یمومع ، تفع  تاعارم  دـسر ، یم  نهذ  هب  هک  يزیچ  نیتسخن  دـیآ ، یم  نایم  هب  یتاباختنا  قالخا  زا  نخـس  یتقو 
.تسا صاخشا  يوربآ  تاعارم  دارفا و 

هب سک  ره  تسا  هتسیاش  تسا ، بسانم  تیلوئسم  هاگیاج و  رد  ناگتـسیاش  روضح  رب  ینتبم  یمالـسا ، تاباختنا  هیور  هک  ياجنآ  زا 
هجوت اب  ناگدننک  باختنا  ات  دهد  هزاجا  دنک و  هراشا  دوخ  ياه  یگتسیاش  ییاناوت و  نایب 
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اـه و يدـنمناوت  ناـیب  تسین ، هدیدنـسپ  يرما  دوـخ  زا  فـیرعت  هک  دـنچ  ره  .دـننک  شنیزگ  اـه  یگتـسیاش  اـه و  تیحالـص  نیا  هب 
هب دراد  هفیظو  يدنورهش  ره  یمالسا  هعماج  رد  اریز  .تسا  هدیدنسپ  مزال و  يرما  اه ، تیلوئسم  رد  نتفرگ  رارق  يارب  اه  یگتـسیاش 

.دناسرب ماجنا  هب  هعماج  لابق  رد  ار  دوخ  تیلوئسم  هتفرگ ، رارق  اه  هاگیاج  نیرت  هتسیاش  نیرتهب و  رد  لاح ، روخارف 

نیا .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیداصم  زا  فورعم و  هب  لمع  یعون  دوخ  هعماج ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  لاعف  تکراشم 
روضح هک  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  روط  نامه  .دوش  یم  لماش  ار  ندـش  باختنا  ات  ندرک  باختنا  زا  تکراشم ،

لاعف روضح  هصرع  نیا  رد  تسیاب  یم  تسا و  هتفرگ  نادنمشناد  ناملاع و  زا  دنوادخ  هک  تسا  يدهعت  ببـس  هب  يربهر  رد  ناشیا 
، هتفای روضح  بصنم  نآ  رد  دیاب  دراد  یگتسیاش  ییاناوت و  یتیلوئسم  ره  رد  دنک  یم  ساسحا  هک  یسک  ره  نینچمه  دشاب و  هتشاد 

.دناسرب ماجنا  هب  ار  دوخ  یعامتجا  شقن  تیلوئسم و 

، یفیلکت ره  يارب  یفیلکت و  یقح ، ره  يارب  هک  انعم  نیدـب  .تسا  فیلکت  قح و  رب  ینتبم  یمالـسا ، هعماج  یمالـسا و  ماـظن  ًـالوصا 
دوخ دننادب و  فیلکت  کی  ناونع  هب  ار  یعامتجا  فلتخم  ياه  شقن  رد  تکراشم  روضح و  نیا  دیاب  نادنورهش  .تسا  تباث  یقح 
دننک تساوخزاب  ار  هتـسیاش  دارفا  هک  دنراد  مه  ار  قح  نیا  مدرم  .دنـسانشب  لوئـسم  ادخ  رت  مهم  همه  زا  تلود و  مدرم ، ربارب  رد  ار 

.دنا هتفریذپن  ار  نآ  ای  هدادن  ماجنا  یتسرد  هب  ار  دوخ  تیلوئسم  شقن و  ارچ  هک 

هب دـناد ، یم  هتـسیاش  ار  دوخ  سک  ره  هک  تسا  نآ  یـضتقم  یمالـسا  هعماج  رد  یعامتجا  تاعوضوم  لـئاسم و  هب  یـشرگن  نینچ 
دیایب و نادیم 
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ساـسا رب  دـنرادن  قـح  یمالـسا  تما  نادنورهـش  مدرم و  نینچمه  .دـننک  باـختنا  اـه  یگتـسیاش  ساـسا  رب  هـک  دـنفظوم  زین  مدرم 
یتیلوئـسم يارب  ار  يدارفا  یمالـسا ، ریغ  ياـه  كـالم  ساـسا  رب  دـننزب و  باـختنا  هب  تـسد  دریذـپ  یمن  دـنوادخ  هـک  ییاـهرایعم 

.دنیزگرب

اب مارآ و  ییاضف  رد  دـیاب  تاباختنا  ياضف  هک  هتکن  نیا  رب  دـیکأت  اـب  لاس 87  رد  جـح  نارازگراک  اب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
: دندومرف دشاب ، ترفن  ياضف  يریگرد و  جنشت و  زا  رود  دریگ و  ماجنا  افص 

یم رازیب  تاباختنا  رد  روضح  هصرع  زا  ار  هدع  کی  تسا  ّرضم  تاباختنا  لاح  هب  ترفن ، یسایس و  جنشت  یسایس و  تنوشخ  ياضف 
تاراهظا اب  اه  یضعب  هنافـسأتم ، منیب  یم  نم  دهاک ، یم  ار  اهدیما  دناریم و  یم  ار  اه  لد  دیامن ، یم  دیدرت  راچد  ار  هدع  کی  دنک ،

.دننک مکاح  هعماج  رب  ار  ترفن  ياضف  دننک  یم  یعس  دوش ، یم  رشتنم  هک  یتاجتشون  زا  یخرب  رد  دوخ 

رـضاح فلتخم  ياه  فیط  يوس  زا  هدرتسگ  ياه  بیرخت  جوم  تاباختنا و  مایا  هب  یهتنم  ياضف  رد  یحانج  هدوهیب و  ياه  لاـجنج 
يرثکادـح روضح  اب  هتبلا  ملاس و  یتباقر  تاباختنا  کـی  يرازگرب  هب  لوصح  مدـع  رد  يا  هشیر  يدـج و  تفآ  تباـقر ، هنحـص  رد 

ناراداوه يوس  زا  تباقر و  نادیم  رد  رـضاح  نادزمان  يوس  زا  یتاباختنا  قالخا  نیزاوم  دـعاوق و  تیاعر  ساسا  نیا  رب  .دراد  مدرم 
رثؤم و يأر  ياه  قودنـص  ياپ  رد  مدرم  روضح  نازیم  تاباختنا و  جـیاتن  رب  میقتـسم  تروص  هب  دـناوت  یم  یـسایس ، نالاعف  ریاس  و 

.دشاب هدننک  نییعت 

هب تناها  یقالخادب و  زا  دندرک  دیکأت  اهنآ  هب  یتاباختنا  نادزمان  هب  رادشه  نمـض  لاس 86  رد  مق  مدرم  اب  يرادـید  رد  مظعم  ربهر 
رگیدکی
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: دننک زیهرپ 

فلاخم هک  ییاهنآ  هچ  دنیاهنآ  راد  فرط  هک  ییاهنآ  هچ  دنوش ، یم  دزمان  هک  ییاهنآ  هچ  همه ؛ دننک  راتفر  تمارک  اب  تاباختنا  رد 
، دنهدن هار  ًاقلطم  ار  فرح  نیا  تمهت و  تناها و  ییوگدب و  یقالخادب و  روشک ، فلتخم  ياه  حانج  دنتـسه ، اهدزمان  زا  یـضعب  اب 

.دوش یم  لاحشوخ  وا  زا  نمشد  دیایب ، شیپ  رگا  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  زا  نیا 

هزوح رد  یقـالخا  روـشنم  کـی  هب  ناوـت  یم  ینـشور  هب  ریخا  ناـیلاس  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  تارکذـت  تادـیکأت و  رب  يرورم  اـب 
تاباختنا رد  نویـسایس  ياه  یقالخادب  تالکـشم و  زا  يرایـسب  ياشگ  هار  دناوت  یم  یقالخا  روشنم  نیا  هک  تفای  تسد  تاباختنا 

.دشاب فلتخم 

ياه تباقر  لاح  نیع  رد  یتاباختنا  ياه  یقالخادب  زا  زیهرپ  هب  تبـسن  رادـشه  نمـض  تاباختنا  مامت  رد  شیدـنارود  هنازرف و  ربهر 
: دنا هدومرف  هتسناد و  زین  عفن  هدیاف و  ياراد  مدرم  يارب  ار  یتاباختنا  ملاس 

 _ تسا تبثم  تباقر  هصرع  کی  هک  تباقر  نادـیم  نیا  رد  دـننک و  تکرـش  گرزب  تیلوئـسم  نیا  رد  اهرـشق  همه  زا  مدرم  همه  زا 
یقالخادـب زا  .تسا ..  یتاباختنا  تباقر  نادـیم  مدرم ؛ يارب  تسا  عفن  هدـیاف و  ياراد  تبثم و  ياه  تباـقر  ءزج  یتاـباختنا ، تباـقر 

رظن دروم  دزمان  ای  دوخ و  ندرک  زیزع  يارب  ندز  تمهت  ندرک ، تناها  ندرک ، ییوگدب  دننک ، زیهرپ  تدش  هب  دـیاب  یتاباختنا  ياه 
، دـشاب دـیاب  تباقر  .تسین  یمالـسا  حیحـص و  ياـه  شور  اـه و  هار  اـهنیا  ندرک ، راوخ  مدرم  مشچ  رد  ار  اـبقر  ار و  نارگید  دوخ ،

نیزاوم تیاعر  اب  اما  روشرپ ، تبثم و  تباقر 
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(1) .یقالخا

کچوک دـناوت  یمن  اهنآ  ناراداوه  یتاباختنا و  نادزمان  طسوت  تاباختنا  رد  یقالخا  نیزاوم  ییوگزاب  ًافرـص  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
هنوگره زا  يدج  زیهرپ  یتاباختنا و  قالخا  هب  یلمع  مازتلا  هکلب  .دشاب  هتشاد  اضف  نیا  يزاس  ملاس  ياتـسار  رد  يا  هدیاف  رثا و  نیرت 

تباقر زیامت  هدمع  هجو  عقاو  رد  دوش و  یقلت  یتاباختنا  قالخا  هداج  رد  حیحص  تکرح  دناوت  یم  هک  تسابقر  هب  تناها  بیرخت و 
هجوت اب  يربهر  مظعم  ماقم  اتسار  نیمه  رد  .تسا  ینید  یقالخا و  نیزاوم  هب  یلمع  ندوب  مزتلم  یبرغ ، عماوج  یمالـسا و  هعماج  رد 

: دنراد دیکأت  لصا  نیا  رب 

تیاعر یبزح  ياه  یگتسباو  اه ، تیحالص  نیا  رد  ًاتدمع  هک  تسا  رظن  دروم  یصاخ  ياه  تیحالـص  یبرغ ، ياه  یـسارکومد  رد 
هب عقاو  رد  دنهد ، یم  يأر  اهدزمان  هب  هک  ییاهنآ  مه  دننک و  یم  دزمان  هک  ییاهنآ  مه  دـنوش ، یم  دزمان  هک  یناسک  مه  دوش و  یم 

يداقتعا یقالخا و  تیافک  یـسایس ، تیافک  ییاناد و  زا  ریغ  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  .دنهد ..  یم  يأر  بزح  نآ  ای  بزح  نیا 
ناسنا یـصخش  هلئـسم  هدـیقع  قالخا و  هلب ، .تساه  ناسنا  یـصخشم  هلئـسم  هدـیقع  قـالخا و  هک  دـنیوگن  يدارفا  .تسا  مزـال  مه 

متـشاد و هعماج  لئاسم  زا  يدب  مهف  متـشاد ، یتشز  قالخا  متفرگ و  رارق  تیلوئـسم  هاگیاج  رد  رگا  نم  .لوئـسم  يارب  هن  اما  تساه 
تسا نم  یصخش  قالخا  هدیقع و  نیا  میوگب  مدرم  هب  مناوت  یمن  منک ، رپ  ار  مدوخ  بیج  دیاب  هک  مدوب  دقتعم 

.15/10/1386 دزی ، ناتسا  هوکربا ، ناتسرهش  مدرم  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 1
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یمومع یعامتجا و  يا  هلئسم  تسین ، یصخش  هلئـسم  قالخا  هدیقع و  لوئـسم  کی  يارب  درادن ! یـسک  هب  یطبر  هدیقع  قالخا و  و 
يروـهمج ماـظن  رد  يرگید  تیلوئـسم  ره  هب  اـی  دور  یم  سلجم  هب  هک  یـسک  نآ  .تـسا  مدرم  تشونرـس  رب  ندـش  مکاـح  تـسا ؛

تلم و هک  ار  یشقن  دناوت  یمن  رگید  دوب ، هعماج  رادروخرب  تاقبط  عفانم  تمدخ  رد  تسرپ و  هناگیب  دساف ، رگا  دسر  یم  یمالـسا 
(1) .دنک افیا  دنهاوخ ، یم  مورحم  تاقبط 

عون هک  دنتسه  اه  هناسر  یتاباختنا ، قالخا  تیمکاح  مدع  ای  تیمکاح و  تاباختنا و  هصرع  رد  راذگرثا  رایسب  ياهرازبا  زا  یکی  اما 
ملاس تاباختنا  کی  يرازگرب  هصرع و  نیا  رد  تالداعم  زا  يا  هدمع  شخب  هدننک  نییعت  دـناوت  یم  تاباختنا  هلوقم  اب  اهنآ  ههجاوم 

زا بیقر  ياهدزمان  بیرخت  يارب  ییاسرف  ملق  هب  دورو  تاباختنا و  هصرع  رد  قیالس  تافالتخا و  یخرب  ییامن  گرزب  .دشاب  یتباقر 
يدـیلک هتکن  نیا  رب  فلتخم  عطاقم  رد  زین  يربهر  هکنیا  امک  تسا  یتاباختنا  ملاس  ياضف  يارب  مس  نیرت  هدنـشک  اه ، هناـسر  يوس 

: دنا هتشاد  دیکأت 

نایب و ملق و  اـب  يا  هدـع  دـیابن  .دـشاب  ملاـس  دـیاب  تاـباختنا  ياـضف  هک  تسا  نیا  منک ، یم  ضرع  تاـباختنا  باـب  رد  هک  يا  هتکن 
هب هک  یناسک  دـننک ، هدولآ  ار  اضف  دزمان ، نآ  ای  دزمان  نیا  زا  يراد  فرط  ای  ینـالف  اـب  تفلاـخم  رازبا  اـب  مه  يا  هدـع  تاـعوبطم و 
رد دنراد ، يونش  فرح  ام  زا  هک  یناسک  دنهن ، یم  جرا  ار  یمالسا  يروهمج  شزرا  ردق و  هک  یناسک  دنراذگ ، یم  مارتحا  مالـسا 

روشک ياج  ره 

.25/9/1382 نیوزق ، مدرم  گرزب  عامتجا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 1
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ندرک و ییوگدب  دزمان ، نآ  ای  دزمان  نیا  هیلع  ینکارپ  نجل  نارگید ، هب  تبسن  ینکـشراک  دنـشاب  بقارم  راک  لوا  نیمه  زا  .دنتـسه 
یمالـسا و يروهمج  یـشم  فالخ  شزرا و  دض  عونمم و  ياهراک  اهنیا  همه  صاخـشا ، هب  تبـسن  ساسا  هیاپ و  یب  ياه  يرگاشفا 

(1) .دینک بانتجا  اهراک  نیا  زا  تسا ، قح  فالخ 

تاباختنا رد  یقالخا  ياه  هتسیاشان  زا  یخرب  . 2

هراشا

تاباختنا رد  یقالخا  ياه  هتسیاشان  زا  یخرب  . 2

رکذ هب  دـیامن  یم  رت  هتـسجرب  یمک  دراوم  نیا  نوچ  اما  دـشاب  لیذ  دراوم  زا  رتارف  رایـسب  تسا  نکمم  یقالخا  ياـه  هتـسیاشان  هتبلا 
: میا هدرک  هدنسب  اهنآ 

يریذپ تیلوئسم  ياج  هب  یبلط  ماقم  فلا )

يریذپ تیلوئسم  ياج  هب  یبلط  ماقم  فلا )

هضرع تقیقح و  تقادص و  ساسا  رب  اه  یگتسیاش  اه و  ییاناوت  نایب  یمالسا ، هیور  رد  یتاباختنا  قالخا  نیرت  مهم  نیرت و  گرزب 
یم صاخ  یموهفم  انعم و  یتاباختنا  ياه  تباقر  دنک ، یم  قیرط  یط  ینآرق ، ریسم  رد  هک  يا  هعماج  .تسا  مدرم  نالوئسم و  هب  نآ 

دروم یهلا  فیلکت  تیلوئـسم و  ساسا  رب  هکلب  يویند  شزرا  کـی  ناونع  هب  هن  یعاـمتجا  ياـه  شقن  تیلوئـسم و  شریذـپ  دـبای و 
.دریگ یم  رارق  هجوت 

شریذـپ يارب  نانمؤم  ات  هداد  ناـمرف  دـنوادخ  هکناـنچ  تسین ، تیلوئـسم  لاغـشا  يارب  یتاـباختنا  فدـه  دراوم  یخرب  رد  هنافـسأتم 
: هرقب  ) .دـنیامن تعراسم  دـنریگب و  یـشیپ  ریخ  راک  ماجنا  رد  رگیدـکی  رب  هدرک و  تباقر  مه  اب  ریخ  ياهراک  ماجنا  اه و  تیلوئـسم 

يارب هکلب  ( 66 سی : 48 ؛ هدئام : 481 ؛

.11/2/1380 تشر ، يدضع  دیهش  مویداتسا  رد  نالیگ  ناتسا  مدرم  زا  يریثک  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 1
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روحم و تیالو  هکلب  تسین  روحم  تسایر  روحم و  تردق  ًالوصا  یمالـسا  ماظن  هک  یلاح  رد  تسا  تردـق  ماقم و  ندروآ  تسد  هب 
هناردارب یتسرپرس  تیلوئسم و  تسا و  رادروخرب  تیالو  قح  زا  يرگید  هب  تبسن  یـسک  ره  هک  انعم  نیا  هب  .تسا  روحم  تیلوئـسم 

(71 هبوت :  ) .دشاب دنوادخ  يرگید و  يوگ  خساپ  تسیاب  یم  دراد و  هدهع  رب  ار  يرگید  هب  تبسن  زیمآ  تبحم  و 

تیصخش رورت  تمرح و  کته  ب )

تیصخش رورت  تمرح و  کته  ب )

يراددوخ نارگید  هب  ندز  بیع  ییوج و  بیع  زا  دنک و  هراشا  ور  شیپ  ياه  همانرب  دوخ و  یفرعم  هب  یتاباختنا  دزمان  تسا  هتسیاش 
ماهتا ارتفا و  اب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دشکن  خر  هب  دراد  غارـس  یـسک  زا  یهانگ  حبق و  رگا  یتح  .دـنک  ظفح  ار  نارگید  میرح  دـنک ،

.دشاب دوخ  یتاباختنا  بیقر  فذح  یپ  رد  ینز 

، دیـشوک ناملـسم  نمؤم و  هژیو  هب  ناسنا  میرکت  رد  تسیاـب  یم  دراد و  تمرح  ناـسنا  هکلب  ناملـسم  نمؤم و  يوربآ  نآرق ، رظن  زا 
گرزب و سب  تسا  یهانگ  راک  نیا  هک  ارچ  دیامن ، تمرح  کته  دنک و  يرگاشفا  دیابن  دـناد ، یم  يو  زا  ییاطخ  هانگ و  رگا  سپ 
هب نآرق  رد  دنوادخ  هتبلا  12 و 11 ) تارجح : 58 ؛ بازحا : 79 ؛ هبوت :  ) .دناد یم  مارح  دنـسپان و  ار  نارگید  تمرح  کته  دـنوادخ 

ترخآ ایند و  رد  یتخـس  ياه  باذع  دنزیر ، یم  ار  صاخـشا  يوربآ  دـننک و  یم  تمرح  کته  هک  یناسک  نازیروربآ و  ناکاته و 
22 و 19) رون :  ) .دهد یم  هدعو 

11 و 15) 6 ؛ رون : 12 ؛ ءاسن :  ) .دوش ظفح  وا  یعامتجا  تیصخش  دزیرن و  يرگید  يوربآ  هک  دنک  لمع  يا  هنوگ  هب  دیاب  یسک  ره 

گرزب یهانگ  مارح و  دنسپان ، يرما  دارفا  تیصخش  رورت  نیاربانب ،
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: دیامرف یم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا 

تسا و هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  دـننام  وا  هاـنگ  دـهد ، راـشتنا  ار  نآ  سپ  دونـشب  ینمؤم  زا  ار  یتشز  راـک  سک  ره 
(1) .تسا هدومن  لمع  ار  نآ  هک  تسا  یسک  دننام  يو  شاداپ  دنک ، اشفا  ار  نآ  دونشب و  ار  یکین  راک  هک  یسک 

رد هچ  لاح  دشاب ؛ شیوخ  یهلا  یعرش و  فیلکت  تیلوئسم و  رکف  رد  دیاب  ًالوا  دنک  یم  یگتسیاش  ساسحا  تاباختنا  رد  هک  یسک 
هانگ ات  دشوکب  تسا  بصنم  ماقم و  یپ  رد  رگا  اما  دریگب ؛ رظن  رد  ار  یهلا  ياهرایعم  دشاب و  هدنوش  باختنا  ای  هدننک  باختنا  ماقم 

.دیازفین نآ  هب  ار  تیصخش  رورت  ارتفا و  ماهتا و  يزیروربآ و  تمرح ، کته  دننام  يرگید 

: دندومرف تاباختنا  رد  یمالسا  یقالخا  تیاعر  هرابرد  هللا  همحر  لحار  ماما 

تاعارم شیوخ  ياهادیدناک  دوخ ، يارب  غیلبت  رد  ار  یناسنا  یمالسا _  قالخا  هک  مراد  راظتنا  نانآ  ناتسود  اهادیدناک و  نایاقآ  زا 
ولو دوصقم ، دربشیپ  يارب  هک  دـنیامن  يراددوخ  دـشاب ، تمرح  کـته  فـالتخا و  بجوم  هک  لـباقم  فرط  زا  داـقتنا  هنوگره  زا  و 

(2) .تسا یمالسا  ریغ  ياه  هزیگنا  زا  دورطم و  گنهرف ، قالخا و  فالخ  باکترا  دشاب ، یمالسا 

: دندومرف یم  دنتسناد و  یم  تلادع  بلس  بجوم  ناهانگ و  نیرت  گرزب  زا  ار  نمؤم  کته  هللا  همحر  ماما  ترضح 

ار رگید  یضعب  هتساوخن  يادخ  اهادیدناک ، زا  یضعب  یتاباختنا  تاغیلبت  يارب  هک  دوش  یم  هدینش  یهاگ  هک  ار  یبلطم  تسا  مزال 

ج8. هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص188. ج11 ، رون ، هفیحص  - 2
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يارب ییاهادـیدناک ، نینچ  زا  ًاصوصخ  اه  تفلاـخم  وحن  نیا  زورما  هک  مهد  رکذـت  نآ  اـب  هطبار  رد  .دـننک  یم  نیهوت  اـی  فیعـضت 
چیه مدرم  نـیب  رد  راـهظا  نآ و  زاربا  دراد ، هشقاـنم  يرگید  رد  یـسک  ًاـضرف  رگا  .تـسا  زیمآ  هعجاـف  یمالـسا  يروـهمج  مالـسا و 

نمؤم هب  دسر  هچ  نمؤم ، کته  تسا و  رادروخرب  ماقم  نیرتالاو  نیرتالاب و  زا  مالـسا  رد  نمؤم  يوربآ  تیثیح و  درادـن و  يزوجم 
هداتفا قافتا  ًاتلفغ  رگا  دشابن و  یبلطم  نینچ  هللاءاش  نا  تسا  دیما  .تسا  تلادع  بلس  بجوم  تسا و  ناهانگ  نیرت  گرزب  زا  ملاع ،

(1) .دوشن رارکت  تسا ،

مالسلا هیلع  یلع  ماما  رظنمزا  نارازگراک  یقالخا  ياه  هتسیاب  . 3

هراشا

مالسلا هیلع  یلع  ماما  رظنمزا  نارازگراک  یقالخا  ياه  هتسیاب  . 3

دـنهد و رارق  شیوخ  هارارف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اما م  یقالخا  ياه  هیـصوت  يرازگراک  ياهادـیدناک  تسا  هتـسیاش  زیچره  زا  لـبق 
: زا دنترابع  نیقلختم  يالوم  رظنمزا  یقالخا  ياه  هتسیاب  نیرت  مهم  .دنشخب  تنیز  يولع  قالخا  اباردوخ 

یناسر تمدخ  سفن و  بیذهت  فلا )

یناسر تمدخ  سفن و  بیذهت  فلا )

اه يدـب  هب  هدـننکرما  شکرـس و  سفن  دوـجو  اـب  یلو  تسا ، یهلا  تکرب  تمحر و  لوزن  ببـس  نارازگراـک ، كاـپ  نطاـب  تـین و 
دناوخ و یمارف  يدب  هب  ار  ناسنا  شکرس ، سفن  .تسالاب  رایسب  شا  یتیلوئسم  هزوح  رد  رازگراک و  شزغل  لامتحا  ناسنا ، دوجورد 

اه یبلط  تحار  اه و  توهش  یهاوخدوخ ، ریسم  رد  رازگراک  نداتفاورف  بجوم  یناسفن ، تالیامت  زا  يوریپ 

ص103. ج17 ، رون ، هفیحص  - 1
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: دنسیون یم  رتشا  کلام  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هلئسم  نیمه  هب  هجوت  اب  .دوش  یم 

(1) «. راپسم اوه  تسد  هب  ار  نآ  شاب و  شیوخ  سفن  کلام  ِكاوَه ؛ ْکِلمَا  »

: دنک یم  هیصوت  ناشیا  هب  نینچمه 

اه یگتسیاشان  هب  هتسویپ  سفن ، هک  اریز  دریگب ، ار  شنانع  یشکرس ، ماگنه  هب  دنکش و  مهرد  اه  شهاوخ  كرت  اب  ار  شیوخ  سفن 
(2) .دنک محر  وا  هبادخ  هک  ار  سک  نآ  زج  دهد ، یم  نامرف 

يالاو ياه  هشیدنا  هب  هک  يرازگراک  .دشاب  هتـشاد  يونعم  یهلا و  یهاگدـید  هک  تسا  هتـسراو  یناسنا  دـنمزاین  ینید ، هعماج  هرادا 
اهنآ راتفر  لامعا و  ناـهج و  ناـسنا ، هب  يداـم ، ياـه  شرگن  يوسارف  زا  دـشاب و  هتفاـی  تسد  یقـالخا  یلاـعتم  ياـه  شزرا  یهلا و 
نینچ .درک  دـهاوخن  لـمع  درادـن ، رظن  بذاـک  ياـه  هبذاـج  زج  يزیچ  هک  هناـیارگ  يداـم  هویـش  هب  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  درگنب ،

.دوب دهاوخ  یناسنا  هعماج  هب  تمدخ  يارب  دمآراک  دنمدوس و  يرصنع  هراومه  يرازگراک 

ماگنه هب  رتشا ، کلام  دوخ  دامتعا  دروم  رای  هب  دـیکا  یـشرافس  رد  هعماج ، هب  رازگراـک  یناـسر  تمدـخ  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دومرف رصم  تیالو  مکح  يراذگاو 

هناخ هک  ایاطع  نابلاط  دـیدش و  رقف  لها  ناجاتحم و  نیکاـسم و  دـنرادن ، يا  هراـچ  هک  هعماـج  تسدورف  هقبط  رد  ار ، ادـخ  ار  ادـخ 
تجاح ياضاقت  اهنآ  لاح  نابز  یخرب  دنتسه و  ناشتاجاح  ندروآرب  هب  لئاس  نانآ  زا  یخرب  هک  اریز  .دنا  هدش  نیشن 

همان 53. هغالبلا ، جهن  کن : - 1
همان 53. هغالبلا ، جهن  - 2
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.ینادرگ عیاض  ار  ناریقف  قح  هک  تسین  هتفریذپ  وت  زا  يرذع  هک  ارچ  درادن ؛ زاب  نانآ  هب  تمدخ  زا  ار  وت  تمعن ، نایغط  سپ  .تسا 
(1) .نادرگن يور  نانآ  زا  تینم  ربک و  اب  رادن و  زاب  نانآ  هب  تمدخ  زا  ار  دوخ  ششوک  شالت و  ور ، نیا  زا 

نارازگراک یتسیز  هداس  يراد و  تناما  ب )

نارازگراک یتسیز  هداس  يراد و  تناما  ب )

، عبط تعانم  .تسا  رازگراک  هتـسیاب  تافـص  زا  یـصخش ، یگدنز  رد  یتسیز  هداس  هب  يروآ  يور  تمه و  ندوب  یلاع  عبط ، يدنلب 
هب مالسلا  هیلع  یلع  .دنک  مادقا  اه  تیلوئسم  يافیا  هب  دهد و  همادا  دوخ  راک  هب  يرتشیب  یحور  تردق  اب  هک  دراد  یماو  ار  رازگراک 

: دنک یم  فیصوت  ناس  نیدب  ار  دوخ  یحور  تیعضو  یمالسا ، هعماج  رازگراک  نیرت  یلاع  ناونع 

زا ادخ  هب  .تسا  هدرک  هدنسب  وج  نان  صرق  ود  هب  شا  یندروخ  زا  هدوسرف و  نهاریپ  ود  هب  ایند  یندیـشوپ  زا  امـش  ياوشیپ  هک  نادب 
کی متخاسن و  هدامآ  يا  هماج  ییادر ، نهاریپ و  زج  مدرکن و  هتشابنا  یلام  نآ  ياه  تمینغ  زا  متخودنین و  یمیس  رز و  امـش  يایند 

زا هدـناماو ، ندروخ  زا  درد ، يرایـسب  زا  هک  تشپ  هتـسکش  يدوجوم  كاروخ  رادـقم  هب  زج  مدرواین و  گنچ  هب  ار  نیمز  زا  بجو 
(2) .تسا رت  شزرا  یب  رت و  هیام  یب  خلت ، لضنح  هناد  زا  مرظن  رد  ایند  متفرگنرب و  نآ 

هب یبایتسد  يارب  تسا  يرازبا  هکلب  تسین ، يرـشب  ياه  ماظن  هنایارگ  يدام  ياـه  شزرا  هب  فوطعم  زگره  ینید ، هعماـج  رازگراـک 
ياه شزرا 

ص 438. همان 53 ، هغالبلا ، جهن  - 1
همان 45. هغالبلا ، جهن  حرش  حلاص ، یحبص  - 2
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باتک رد  .درگن  یمن  یصخش  ياه  یبلط  تعفنم  یتسرپ و  سفن  هیواز  زا  دوخ  راک  هب  ینید  تموکح  رازگراک  نیاربانب ، .يدیحوت 
.يدام فادها  هب  لین  يارب  يا  همعط  هن  تسا ، هدش  هتسناد  یهلا  تناما  يرازگراک  لمع  فلتخم ، ییاور  ياه 

: دسیون یم  نینچ  ناجیابرذآ  لماع  سیق ، نب  ثعشا  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

تسین وت  نأش  رد  .تسوت  قوف  هک  یتسه  یسک  هاگن  رظنم  رد  وت  تندرگ و  رد  تسا  یتناما  هکلب ] ، ] تسین يا  همعط  وت  يرازگراک 
.یهد ماجنا  يراک  مکحم  نودب  يراک  ینک و  لمع  دادبتسا  هب  تیعر  نایم  رد  هک 

ینک و شمیلست  نم  هب  هک  ینامز  ات  یلام ؛ نآ  نابهگن  یتسه و  نآ  ناراددیلک  زا  وت  گرزب و  يادخ  لام  زا  یلام  تسوت  تسد  رد 
.مالسلاو  (1) .مشابن وت  دب  نانابهگن  زا  نم  هک  دیاش 

هب نادـنز  زا  یهلا  ربماـیپ  فسوی ، هک  هاـگ  نآ  .تسا  هدـش  فیـصوت  ییاـبیز  هب  فسوی  هروسرد  رازگراـک ، يراد  تناـما  نینچمه 
: تفگ درک و  یفرعم  نیما  يدرف  ار  وا  درب و  یپ  وا  تمظع  هب  رصم  زیزع  دش ، دازآ  شا  یهانگ  یب  اوقت و  هطساو 

ام دزن  رد  زورما  وت  هک  تفگ : نینچ  تخادرپ ، وا  اب  هملاکم  هب  نوچ  .مهد  رارق  شیوخ  ناصاخ  زا  اروا  ات  دیروآ  مدزن  هب  ار  فسوی 
: تفگ باوج  رد  فسوی  و  ( 54: فسوی  ) يراد تناما  دنم و  ناوت 

(55 فسوی :  ) .ٌمِیلَع ٌظیِفَح  یِّنِإ  ِضْرَألا  ِِنئآَزَخ  یَلَع  ِیْنلَعْجا  َلاَق 

ص 366. همان 5 ، هغالبلا ، جهن  حرش  حلاص ، یحبص  - 1
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.مراد ییاناد  یهاگآ و  نئازخ  زا  ینابهگن  ظفح و  رب  مه  مراد ، ار  نئازخ  ظفح  تردق  مه  نم  هک  رامگب  نیمز  نئازخ  هب  ارم 

یبوخ هب  تسا ، يرازگراک  هزوح  رد  ییاراک  همزال  هک  وا  ییاناد  ندوب و  ظیفح  ندوب ، نیما  رازگراک ، ماکحتـسا  رب  تاـیآ  نیا  رد 
.تسا هدش  هراشا 

شیاین زامن و  اب  رازگراک  ینتسسگان  دنویپ  ج )

شیاین زامن و  اب  رازگراک  ینتسسگان  دنویپ  ج )

طابترا يرارقرب  ترورـض  ور  نیا  زا  .دـنک  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  رازگراک  دروایب و  یگرمزور  تسا  نکمم  راک ، هب  موادـم  لاغتـشا 
يونعم طابترا  نیا  يرارقرب  هنیمزرد  مالـسلا  هیلع  یلع  .تسا  یمالـسا  رازگراک  کی  فیلاکت  هتـسجرب  هوجو  زا  دنوادخ ، اب  صاخ 

: دیامرف یم  نینچ  رتشا  کلام  هب  يا  همان  رد 

(1) .ِتِیقاوَْملا َْکِلت  َلَْضفَا  ِهَّللا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  امیف  َکَسْفَن  ْلَعْجاَو 

.هدب صاصتخا  ارزور  تاقوا  تمسق  نیرت  مهم  نیرتهب و  ادخ ، اب  تدوخ  طابترا  يارب 

دنزرو و یم  تلفغ  یتوکلم  هژیو  تاطابترا  نیازا  رایسب ، يریگرد  يراک و  مکارت  هناهب  هب  نارازگراک  ناریدم و  زا  یخرب  هنافسأتم 
هنوگ نیا  اریز  .تسا  یگرزب  رایـسب  هابتـشا  راک  نیا  هتبلا  .دـنهد  یمن  صاصتخا  نآ  هب  ار  یتقو  ناشیاهراک ، ندوب  رت  مهم  روصت  هب 

، هجیتن رد  .دور  یم  نیب  زا  ناشدزن  راک  يونعم  توالح  دنهد و  یم  تسد  زا  راک  نایرج  رد  ار  دوخ  یحور  تفاطل  جیردت  هب  دارفا 
(2) .دیاز یم  یگدرسفا  دنیرفآ و  یم  تلاسک  راتفر ، نیا  .دوش  یم  لیدبت  حور  یب  کشخ و  يرما  هب  راک 

رد تکرش  يونعم ، رطعم  ياضف  داجیا  تیونعم و  هب  یبایتسد  يارب 

همان 53. همان 5 ، هغالبلا ، جهن  حرش  حلاص ، یحبص  - 1
ص 157. یمالسا ، تیریدم  بیط ، يدهم  - 2
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زامن هب  یهجوت  یب  .دوش  یم  هماقا  تعامج  زامن  يراک ، ياه  طیحم  رد  ًالومعم  .تسا  رازگراـک  زا  راـظتنا  نیرتمک  تعاـمج  زاـمن 
رد زامن  تیمها  رد  رکب ، یبا  نب  دـمحم  هب  یلمعلاروتـسد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  .تسا  ریذـپان  هیجوت  ییاطخ  تعاـمج ، تقو و  لوا 

: دیامرف یم  نآ  نیعم  نامز 

لاغتشا ببـس  هب  هن  زادنا و  شیپ  راک  زا  غارف  تلع  هب  ار  نآ  تقو  هن  روآ  ياج  هب  تسا ،]  ] هدش نییعت  نآ  يارب  هک  یتقو  رد  ار  زامن 
(1) .تسازامن هب  هتسب  وت  ياهراک  همه  هک  نادب  زادنا و  ریخأت  هب  راک  هب 

شیاین تدابع و  حور  نیاربانب ، .تسا  راذگرثا  رایـسب  اهراک  تفرـشیپ  رد  راک ، اب  تیونعم  ندز  دنویپ  لاعتم و  دنوادخ  زا  دادمتـسا 
: دنک یم  شرافس  هنوگ  نیا  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  رگید ، یباطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوش  يرازگراک  میرح  دراو  دیاب 

یم يرای  دهد ، یم  خر  وت  يارب  هک  یتالکـشم  رد  دنک و  یم  تیافک  تراوشد  ياهراک  رد  ار  وت  هک  يوجب  ددم  ادـخ  زا  رایـسب  و 
(2) .دناسر

َهَّللا َّنِا  ِهَّللا  َیِلا  يْرمَا  ُضِّوَُفا   » هک دراپسب  وا  هب  ار  اهراک  دنیبب و  ادخ  رـضحم  رد  اردوخ  دیاب  یمالـسا  رازگراک  هک  میبای  یمرد  لاح 
رب رظان  دنوادخ  هدش و  هداهن  وا  هدهع  هب  یهلا  یتناما  ناونع  هب  عامتجا ، يرازگراک  تیلوئسم  هک  دنادب  و  ( 44 رفاغ : « ) .ِدابِْعلِاب ٌریَصب 
یم زیمآرهق  دروخرب  اهنآ  اب  دـننک ، ییاطخ  رگا  و  .تسا » ناراکاطخ  نیمک  رد  ادـخ  هتبلا  ِداـصْرِْملِاَبل ؛ َکَّبَر  َّنِا  : » هک تسوا  لاـمعا 

.دنک

همان 47. هغالبلا ، جهن  حرش  حلاص ، یحبص  - 1

همان 47. هغالبلا ، جهن  حرش  حلاص ، یحبص  - 2
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نارازگراک هریس  رد  مدرم  هب  تمدخ  هجوت و  د )

نارازگراک هریس  رد  مدرم  هب  تمدخ  هجوت و  د )

، یـشزرا لوـصا  هـب  هتـسارآ  راد و  نـید  دارفا  دـیاب  تـسا و  هـتفهن  ینید  يرازگراـک  لـصا  رد  يرـالاس  هتـسیاش  ییارگ و  هتـسیاش 
هک يا  هنوگ  هب  دـشاب ، مکاحزین  شیوخ  حور  لقع و  رب  دـیاب  رازگراک  .دـنریگب  هدـهع  رب  ار  یـسایس  یعامتجا ، ماـظن  يرازگراـک 

.درادنزاب قح  ریسم  زا  ار  وا  نارگید  یسولپاچو  دیجمت 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دوش  تیاعر  دیاب  هک  دنراد  يدودح  مارتحا  ایح و  ام ، ینید  ياه  هزومآ  رد 

(1) .تسا دسح  ای  ندرک و  یلهاک  یتسس و  قاقحتسا ، دح  زا  یهاتوک  تسا و  یسولپاچ  قاقحتسا ، زا  شیب  ییوگانث 

هدهع رب  هک  یتیلوئـسم  دراد و  هدهع  رب  ار  تامدخ  هئارا  تیلوئـسم  مالـسا ، یـسایس  ماظن  رد  یعامتجا و  متـسیس  رد  يرازگراک  ره 
دیاب تسا و  لوئـسم  هعماج  داحآ  مامت  ربارب  رد  يو  .تسا  هتـشاد  تفایرد  یعامتجا  ياه  هدوت  زا  هک  تسا  یتناما  هدـش ، هداهن  شا 

راک یناوارف  یگرزب و  دناسرب و  ناماس  هب  یتسرد  هب  ار  شیوخ  یتموکح  هدودـحم  ياهراک  مدرم ، همه  ناعجارم و  دامتعا  لابق  رد 
: درامش یمرب  نینچ  ار  رازگراک  یگژیو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رگید ، ینایب  رد  .دزاسن  بات  یب  ار  وا 

(2) «. دزاس یمگردرس  یناشیرپ و  راچد  ار  وا  نآ  یناوارف  هن  دروآرد و  اپ  زا  ار  وا  راک ، یگرزب  هن  هک  تسا  یسک  رازگراک ) )

دیکأت اب  رتشا ، کلام  هب  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  نانچ  تسا ، راذـگرثا  رایـسب  مدرم  اب  نارازگراک  تبثم  راتفر  شنم و 
: دیامرف یم  رما  نیا  رب 

تمکح 347. هغالبلا ، جهن  - 1
همان 53. هغالبلا ، جهن  - 2
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هک شاـبم  هدـنرد  یناویح  اـهنآ  رب  شاـب و  هتـشاد  فطل  تبحم و  اـهنآ  هب  نک و  هداـمآ  تیعر  رب  یناـبرهم  تمحر و  يارب  ار  تبلق 
رد  ] دنتـسه وت  ریظن  ای  دنتـسه ؛ فنـص  ود  اهنآ  هک  نک  راتفر  یمرن  هب  شاب و  نتورف  نانآ  اـبو  درمـش  یم  تمینغ  ار  راکـش  ندروخ 

(1) .امن راتفر  فاصنا  هب  مدرم  اب  هد و  فاصنا  ار  ادخ  نید ] رد  دنتسه  ، ] وت ردارب  ای  و  شنیرفآ ]

شیارب مدرم  هب  يرازگ  تمدـخ  ندرک و  یکین  يارب  هک  یتصرف  ره  زا  تسا و  مدرم  هب  تمدـخ  قشاع  یمالـسا ، یقیقح  رازگراـک 
رد هراومه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هیـصوت  .دـناد  یم  تداـبع  یعون  دوخ  يارب  ار  تمدـخ  نیا  دـنک و  یم  هدافتـسا  دوش ، یم  مهارف 

: دومرف هک  تسا  زادنا  نینط  وا  شوگ 

هقباس یب  یلیمحت  ياهراک  هب  اهنآ  نتشادناو  ناشتالکشم و  راب  ندرک  کبس  مدرم و  هب  ندرک  یکین  هزادنا  هب  زیچ  چیه  هک  نادب  و 
تـسا مدرم  بناج  زا  راک  نیا  هک  اریز ] ینک ،[  شالت  دـیاب  متفگ  هچنآ  رد  سپ  .دزاس  یمن  هدوسآ  مدرم  بناج  زا  ار  ریدـم  رطاـخ 

ریخ راـظتنا  یناوت  یم  یـسکزا  هنیآ  ره  دراد و  یمرب  وت  لد  زا  ار  نیگنـس  یجنر  دوخ ، نیا  دـشخب و  یم  رطاـخ  ناـنیمطا  وـت  هب  هک 
يدب وا  قح ]  ] رد هک  تسا  یسک  یشاب ، نارگن  وا  زا  دیاب  هک  يدرف  نیرتراوازـس  یـشاب و  هدرک  یبوخ  وا  قح  رد  هک  یـشاب  هتـشاد 

(2) .يا هتشاد  اور 

درف راک  دوش و  ماجنا  عیرـس  درف  کی  راک  دیابن  زگره  .تسا  ناگدـننک  هعجارم  همه  اب  هنالداع  راتفر  تاواسم و  يارجا  مهم ، هتکن 
ریخأت هب  رگید 

همان 53. هغالبلا ، جهن  حرش  حلاص ، یحبص  - 1

همان 45. هغالبلا ، جهن  حرش  حلاص ، یحبص  - 2
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: تسا هدومرف  هدرک و  هجوت  مهم  نیا  هب  دوخ  نارازگراک  هب  يا  همانرد  مالسلا  هیلع  یلع  .دتفا 

ناگرزب ات  نک  لمع  ناسکی  نانآ ، هب  نتفگ  دورد  ندرک و  تراشا  رد  مشچ و  هشوگ  هب  هچ  میقتسم و  هچ  مدرم ، هب  ندرک  هاگن  رد 
(1) .دنوشن سویأم  تتلادع  زا  نافیعض  دنتفین و  وت  زا  هدافتسا  ءوس  عمط  هب 

ییارگ ضیعبت  زازیهرپ  ه )

ییارگ ضیعبت  زازیهرپ  ه )

، ناعجارم نانخس  هب  ندرک  شوگ  روما ، بولطم  تیاده  لرتنک و  ییورشوخ ، رازگراک ، هدیدنـسپ  ياه  یگژیو  تافـص و  رگید  زا 
هرواـشم هب  ندوـب ، ریذـپداقتنا  ندادـن ، حـیجرت  يرگیدرب  ار  یـسک  ندوـب و  فـصنم  ندرک ، لـمع  تاررقم  ربارب  ندرک ، يزوـسلد 

يرازگراک رد  .دراد  هژیو  یهاگیاج  هنالداع  دروخرب  نتـشادن و  ضیعبت  ناـیم  نیا  رد  .تسا  نآ  ریغ  شـشخب و  نداد ، اـهب  نارگید 
لابقتـسا اه و  باطخ  اه و  هاگن  رد  یتح  ناریدم  هکلب  تسا ، حرطم  تامدخ  يراذگاو  رد  اهنت  هن  ضیعبت  مدع  یمالـسا ، تیریدـم 

فیعض دارفا  مه  دننارورپن و  رس  رد  ار  دوخ  قح  زا  شیب  هدافتـسا  ءوس  عمط  نادنمتورث  مه  ات  دنراذگب  دارفا  نایم  یتوافت  دیابن  مه 
هرهچ مدرم  زا  دـهد و  رارق  نارگید  راـیتخا  رد  ناـسکی  ار  دوـخ  تقو  دـیاب  رازگراـک  .دـنهدن  تـسد  زا  ار  ناشدـیما  تـسد  یهت  و 

1(2) .دشاب ناگمه  سرتسد  رد  دناشوپن و 

هلئـسم نیا  اریز  دریذـپب ، اردوخ  صـصخت  زا  جراـخ  فلتخم و  ياـهراک  ماـجنا  دـیابن  دوخ ، هفیظو  رد  رتشیب  قیفوت  يارب  رازگراـک 
قوقح

همان 27. هغالبلا ، جهن  حرش  حلاص ، یحبص  - 1
هـشیدنا نافرع ، مالک و  هفـسلف ، هیرـشن  نآ ،» یقالخا  ياهدـیاب  یمالـسا و  ماـظن  رد  يرازگراـک  زا  يریوصت  ، » ییاون ربکا  یلع  - 2

.111 صص 87 _  هزوح ،
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.دنک یم  مورحم  تبثم  تامدخ  تفایرد  زا  ار  مدرم  دزاس و  یم  لامیاپ  ار  یعامتجا 

يروتادیدناک قالخا  رگید  ياه  هتسیاش  . 4

هراشا

يروتادیدناک قالخا  رگید  ياه  هتسیاش  . 4

اه لصف  ریز 

بدا تیاعر  مالک و  تفع  فلا )

ینز ماهتا  زا  بانتجا  ب )

ینیب عقاو  ج )

راتفر راتفگ و  یگنهامه  د )

بدا تیاعر  مالک و  تفع  فلا )

بدا تیاعر  مالک و  تفع  فلا )

ياه تفارظ  اهراک و  هزیر  زا  يرایـسب  تیاعر  يانعم  هب  بدا  .دنـشاب  هتـشاد  ار  بدا  تیاـعر  مـالک  رد  هک  تسا  هتـسیاش  اـهدزمان ،
، دـنراذگب زییمت  تفلاخم  تباقر و  نیب  دـیاب  نانآ  .تسا  نافلاخم  اب  بسانم  دروخرب  یتاباختنا ، بدا  دراوم  هلمج  زا  .تسا  يراـتفر 

تقبـس رگیدـمه  زا  ریخ  راک  رد  دـیاب  تباقر  هصرع  رد  ینید  ناردارب  ناونع  هب  اهدزمان  .تساز  تفلاخم  ریغ  يرما  تباـقر  هک  ارچ 
.دنریگب

ینز ماهتا  زا  بانتجا  ب )

ینز ماهتا  زا  بانتجا  ب )

یناوخ ناوتان  ینز و  ماهتا  زا  دنشاب و  هتشاد  هجوت  هعماج  ياه  تیفرظ  شیوخ و  ياه  يدنم  ناوت  غیلبت  هب  ات  دنـشوکب  دیاب  اهدزمان 
صخش .دنهد  رارق  یسررب  دقن و  دروم  تیصخش  بیرخت  ياج  هب  ار  رگیدمه  ياه  همانرب  دنناوت  یم  رگا  .دننک  يراددوخ  نارگید 

یهلا یضرم  دح  هچ  ات  هلئسم  نیا  حرط  هک  دراذگب  نادجو  هاگداد  رد  ار  دوخ  تسیاب  یم  دزاس  حرطم  ار  يا  هلئـسم  هکنآ  زا  شیپ 
میرح هب  دورو  هزاجا  وا  هب  تعیرـش  ماکحا  مالـسا و  ایآ  ریخ ؟ ای  دشاب  یهلا  لدع  هاگداد  رد  نآ  يوگ  خساپ  دـناوت  یم  ایآ  تسا و 

؟ ریخ ای  دهد  یم  ار  ینکش  تیصخش  روظنم  هب  يرگاشفا  دارفا و  یصخش 
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ینیب عقاو  ج )

ینیب عقاو  ج )

، دـنک ءاضتقا  ار  یتابلاطم  یعامتجا  طیارـش  ینامز  ره  رد  دـننک و  یم  هئارا  یعقاو  ریغ  ییاـه  هماـنرب  اـه و  حرط  اـهدزمان ، زا  یخرب 
.تسا ییوگ  هفازگ  فرص  درادن و  دوجو  یمادقا  نینچ  نانآ  ناوت  تیفرظ و  رد  هک  یلاح  رد  .دنزاس  یم  هتسجرب  ار  نامه 

تخانـش .داد  هئارا  هفلؤم  ود  نیا  ساـسا  رب  ار  اـه  حرط  درک و  میـسرت  تاـیعقاو  هب  هجوت  اـب  تسا  ناـمرآ  کـی  هک  ار  قیاـقح  دـیاب 
هجیتن یب  یلاخوت و  ياه  هدـعو  هب  اه  همانرب  تسا  نکمم  هنرگو  تسا  يرورـض  يرما  عضاوم ، نییبت  يارب  یعاـمتجا  ياـه  تیعقاو 

دنیب یم  بیـسآ  هک  یـصخش  نیلوا  هدنیآ ، رد  هکارچ  داد ؛ شیازفا  ار  یمدرم  تابلاطم  اه ، تیعقاو  تسردان  نییبت  اب  دیابن  .دماجنیب 
.تسا یعقاو  ریغ  ییایؤر و  ياه  همانرب  حارط  دوش ، یم  يدمآراکان  غورد و  هب  مهتم  و 

راتفر راتفگ و  یگنهامه  د )

راتفر راتفگ و  یگنهامه  د )

هتـسناوت دارفا  یخرب  .تسوا  رد  هک  دوارت  نامه  هزوک  رد  اریز  تشاد ؛ هجوت  اهنآ  راتفر  لامعا و  هب  دـیاب  دارفا  تخانـش  يارب  ًاساسا 
ود نیا  راتفر ، لمع و  ماگنه  هب  اما  دـننک  حالـصا  یـسانش  ناور  یـشرورپ و  یـشزومآ ، فلتخم  ياه  هویـش  هب  ار  نتفگ  نخـس  دـنا 

دوخ يراتفر  تاکلم  قباطم  دیاب  اهدزمان  نیاربانب  .دننک  یم  يدامتعا  یب  یگناگود و  راچد  ار  نایفارطا  هجیتن  رد  دنتسین ؛ گنهامه 
.تسوا راتفر  درکلمع و  نارگید  رظنم  رد  یمدآ  هسانـش  هناـشن و  نیرتهب  اریز  دـننک ، زیهرپ  یلاـخوت  ياهراعـش  زا  دـنیوگب و  نخس 

.دننک توعد  شالت  راک و  ناسحا و  ریخ و  هب  ار  نارگید  دوخ  راتفر  لامعا و  اب  نخس  نابز و  ياج  هب  دارفا  هک  دنراد  تسود  مدرم 
یعس یتح 
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ناسنا دنناد  یم  اریز  دوش  لصاح  نانآ  راتفگ  قدص  ات  دننزب  کحم  ار  دوخ  رب  صاخـشا  تیریدم  ینارحب ، تیعـضو  رد  دـننک  یم 
، تخـس طیارـش  رد  اما  درادب  ناهنپ  ار  شیوخ  یقیقح  دوخ  دنک و  ینیرفآ  شقن  دـناوت  یم  تساناوت و  يرگیزاب  يداع  طیارـش  رد 

َْولَو ٌهَریَِصب  ِهِسْفَن  یَلَع  ُناَسنِْإلا  َِلب  ، » همیرک هب  تیانع  اب  اهادیدناک  تسا  هتسیاش  نیاربانب  .دزاس  یم  راکـشآ  ار  شیوخ  دوجو  رهوج 
هزادـنا نامه  هب  تسه  هاگآ  شیوخ  ناـمیا  رواـب و  اـه و  تیفرظ  زا  دسانـش و  یم  ار  دوخ  نوچ  14 و 15 ) تمایق : « ) ُهَریِذاَـعَم یَْقلَأ 

.دشاب تسار  ور  نارگید  اب  نآ  دننام  یصصخت و  یعامتجا ، یسایس ، یقالخا ، ینید ، لئاسم  صوصخ  رد  دنک و  داجیا  راظتنا 

یسایس نالاعف  اهادیدناک و  هب  مهم  ياه  هیصوت  . 5

یسایس نالاعف  اهادیدناک و  هب  مهم  ياه  هیصوت  . 5

شزرا قالخا و  هب  يدنبیاپ  هب  تسایـس  هصرع  ناگرزب  ناحـصان و  دـیکأت  میوش  یم  کیدزن  يروهمج  تسایر  تاباختنا  هب  هچ  ره 
هـصرع رد  دـیاب  هک  دـندش  روآدای  هراومه  بالقنا  مظعم  ربهر  .دوش  یم  رتشیب  هصرع  نیا  نالاعف  اهادـیدناک و  يوس  زا  ینید  ياه 

.دوشن تلفغ  ریز  دراوم  زا  هدومن و  لمع  لماک  تریصب  اب  تاباختنا 

.دیوشن لفاغ  تاباختنا  راک  رد  نمشد  هئطوت  زا  . 1

(14/11/1390 «. ) دومن نارحب  ءاقلا  دیابن  درک ، گرزب  دیابن  ار  کچوک  لئاسم  »

.دینک زیهرپ  مدرم  نهذ  رد  ماهبا  لاؤس و  داجیا  زا  . 2

ندرک بارخ  اما  درادـن ، یعنام  ملاس ، لکـش  هب  یتاباختنا  تازرابم  درادـن ؛ یعناـم  رظن  فـالتخا  درادـن ؛ یعناـم  یـسایس  فـالتخا 
مدرم و نهذ  ندرک  بارخ  روشک ، هرهچ  ندرک  بارخ  رگیدکی ،
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(16/11/1371  ) .دراد لاکشا  نالوئسم ، هرهچ 

تسا زیمآ  تنایخ  روشک  یلصا  نارازگراک  هب  نظءوس  ینیبدب و  هیحور  هعاشا  . 3

دشر هیام  یمالسا و  رخافم  یهلا و  بهاوم  زا  یکی  نالوئسم ، هب  هناقفشم  تحیصن  داقتنا و  تنـس  مسر و  هچرگا  یمالـسا ، ماظن  رد 
طولخم یلو  دبایب ، تیفیک  هعـسوت و  دنامب و  هعماج  رد  دیاب  تسا و  فورعم  هب  رما  هضیرف  زراب  قادصم  روما و  تفرـشیپ  ياقترا  و 

هب هک  ناـنآ _  زا  ییوگدـب  روشک و  یلـصا  نرازگراـک  هب  نظءوـس  ینیبدـب و  هیحور  هعاـشا  اـب  مزـال  نسحتـسم و  راـک  نیا  ندرک 
(14/3/1371  ) .دوب دهاوخ  زیمآ  تنایخ  گرزب و  ییاطخ  دماجنیب _  نانآ  هاگیاج  فیعضت  ای  هیحور  فیعضت 

.تسا بالقنا  ياه  نامرآ  هب  تنایخ  روشک ، هیاپدنلب  نالوئسم  هب  تبسن  دیدرت  رذب  ندناشفا  . 4

: دننک یم  حیرصت  زور  نیمه  رد  هل  مظعم 

دنناشفیب و اه  لد  رد  ار  روشک  هیاپدنلب  نالوئسم  هب  تبسن  دیدرت  کش و  رذب  دوخ  هنادمعتم  راتفر  ای  نتشون  نتفگ و  اب  یناسک  رگا 
.دروآ باسح  هب  هاوخریخ  رازگتمدخ و  ار  اهنآ  ناوت  یمن  ینایب  هیجوت و  چیه  اب  دنهد ، هولج  روآ  سأی  هریت و  ار  قفا  اضف و 

ریظن یب  یتیمیمص  راکادف و  صالخا و  اب  یتلم  یمدرم و  ًالماک  ینالوئسم  یبالقنا و  یمالـسا و  یماظن  زا  هک  ام  روشک  رد  راک  نیا 
ملاع ياه  تلم  نایم  ناـهج و  رد  هتـسجرب  یتیثیح  تفرـشیپ و  راـک و  يارب  ناـشخرد  یتیفرظ  دادعتـسا و  نالوئـسم و  مدرم و  ناـیم 

یهانگ دوش و  یم  بوسحم  بالقنا  ياه  نامرآ  هب  تنایخ  روشک و  هدنیآ  هب  هبرض  کش  یب  تسا ، رادروخرب 
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.تسا یندوشخبان 

.دینکن لدود  تاباختنا  هب  تبسن  ار  مدرم  . 5

هک دوشب  هدز  فرح  يروط  یتاغیلبت ، رد  ای  شوحن _  ره  هب  يا _  هناسر  ای  همانزور  رد  ادابم  دـننک ، لمع  نیا  سکع  یناسک  اداـبم 
ياـه هئطوـت  لـباقم  رد  هک  دـنا  هداد  ناـشن  مدرم  نیا  .دـنوش  یمن  لدود  مدرم  نیا  هتبلا  .دـننکب  لدود  تاـباختنا  هب  تبـسن  ار  مدرم 

یم ار  ناشدوخ  ياه  شالت  تاغیلبت و  هرخالاب  اما  دنناد  یم  ار  نیا  مه  یمالسا  بالقنا  نافلاخم  دننک ، یم  لمع  هنارایشوه  نمشد ،
(19/10/1370  ) .دننک کمک  نمشد  هتساوخ  نیا  هب  هک  دنوشب  ادیپ  یمالسا  ماظن  هدودحم  لخاد  رد  یناسک  ادابم  .دننک 

.دیرامشب تمینغ  ماظن  رد  اه  بصنم  تمس و  . 6

دیاب نیا  سکع  تسا ، یفنم  هطقن  کی  تسا ، صقن  یمالـسا ، يروهمج  لوئـسم  کی  يارب  ایند  لابند  ندـیود  اـیند و  هب  ندـیبسچ 
(11/10/1371  ) .دوش هاگن  تمینغ  کی  لکش  هب  دیابن  یمالسا ، يروهمج  رد  بصنم  تمس و  ندرک و  تموکح  دشاب ،

.دیراذگب رانک  اه  تیلوئسم  رد  ار  یصخش  ياه  هتساوخ  . 7

مهف و لباق  ریغ  رما  مه  ادخ  تساوخ  هلئسم  .دینکن  شومارف  ار  یهلا  هدارا  تساوخ و  ِتهج  رد  تکرح  مدرم و  اب  یهارمه  هتکن  ود 
یصخش ياه  هتساوخ  اب  یهلا  فیلکت  رگا  دینک ، لمع  تسا ، یهلا  فیلکت  دینک  یم  رکف  هک  ار  هچنآ  يراک  ره  رد  تسین ، یمهبم 
.تـسا مزـال  نالوئـسم  يارب  هـک  تـسا  يراـک  یقیقح و  ياوـقت  ناـمه  نـیا  دـیراذگب ، راـنک  ار  یـصخش  هتـساوخ  دـش ، ضراـعم 

(8/6/1374)

باختنا www.Ghaemiyeh.comهسامح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


94 ص :

.تسا ناریا  تلم  ماظن و  مالسا ، يدنلبرس  فده  . 8

: دندومرف دنوش ، تاباختنا  هصرع  دراو  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  هب  هیصوت  رد  بالقنا  مظعم  ربهر 

تلم مالـسا و  یمالـسا و  ماظن  هک  دشاب  نیا  نامدصق  مینک ، تیلوئـسم  ساسحا  ام  کت  کت  میوشب ، دراو  میهاوخب  ادـخ  زا  رگا  ام 
مدـق هچناـنچ  رگا  اـم  تسین  هتـسب  یهلا  هار  مینک ، مهارف  ناـمترخآ  اـیند و  يارب  تداعـس  مینک ، تخبـشوخ  مینک ، دنلبرـس  ار  ناریا 

 .. .میراذگب انب  میریگب ، میمصت  مینک ، تمه  ام  هک  تسا  نیا  هدمع  دنک ؛ یم  زاب  ار  هار  لاعتم  يادخ  میرادرب ،

ملاع و ياه  تفرـشیپ  ثداوح و  عبات  تبـسن  نامه  هب  مه  اه  فده  دشابن ، نودم  مظنم و  هشیدنا  کی  رکفت و  کی  يانبم  هک  یتقو 
(12/9/1379  ) .دوب دهاوخ  اه  هورگ  مدرم و  لایما 

.تسا مزال  تاباختنا  یگزیکاپ  تراهط و  تهازن و  ظفح  . 9

اب تسا _  یمالـسا  یلم  یمدرم و  گرزب  شیامزآ  کی  ًاتقیقح  هک  ار _  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  اـبیز و  تکرح  نیا  دـینک  یعس 
 _ دـنروط نیمه  اـم  زیزع  مدرم  مومع  نتم و  هتبلا  .دـیربب  شیپ  تسا ، مالـسا  بولطم  هک  يا  یگزیکاـپ  تراـهط و  تهازن و  ناـمه 

.دوشن داجیا  ترودک  دینک  یعس 

نارادـفرط اهدزمان و  زا  مادـک  ره  دوش ، ترودـک  ياضف  تاباختنا ، ياضف  دـیراذگن  تسا ، هفطاع  تیونعم و  قالخا ، لها  ام  تلم 
مخز دـننک ، یم  تیامح  يرگید  دزماـن  زا  ًاـنایحا  هک  ار  ناـشناردارب  ناـنهیم و  مه  ناتـسود و  اـما  دـننک  غیلبت  ناـشدوخ  يارب  ناـش 

نیا هب  .دننکن  رّدکم  ناشدوخ  زا  هدید و  جنر  هدروخ و 
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(31/2/1376  ) .تسا مهم  یلیخ  نیا  دینک  هجوت  هتکن 

.دینک تباقر  ملاس  روط  هب  دینک  زیهرپ  ینز  تمهت  زا  . 10

: دیامرف یم  هللا  همحر  ماما  ترضح 

ظفح تاباختنا  رد  ًاـصوصخ  روما ، همه  هب  تبـسن  ار  ناـشدوخ  یمالـسا  بادآ  هک  مهاوخ  یم  اـه  تلم  همه  زا  اهرـشق ، همه  زا  نم 
هب توعد  هتبلا  .دننکب  ینکـشراک  دنیوگب و  دب  نارگید  هب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  یتاباختنا  تازرابم  هک  دننک  لایخ  ادابم  دـننک و 

(1) .درادن عنام  صاخشا  باختنا 

دیاب تاباختنا  ياضف  تسا ، رگیدـکی  هب  ییوگدـب  ینز و  تمهت  نودـب  تباقر  تسا ، ملاس  تباقر  تسا ، مزـال  تاـباختنا  رد  هچنآ 
(14/11/1390  ) .دشاب ملاس 

.تسا عورشمان  تلم  تساوخ  رب  نمشد  تساوخ  حیجرت  . 11

تساوخ رب  ار  نمـشد  تساوخ  هک  یلوئـسم  نآ  تسین ، عورـشم  دشاب ، هتـشادن  هیکت  دوخ  مدرم  هب  هک  یمالـسا  ناریا  رد  یتلود  ره 
مدرم تسین ، مدرم  زا  دنک ، لیمحت  تلم  رب  ار  دوخ  فعض  دشاب ، رضاح  دهدب و  ناشن  فعض  نمشد  لباقم  رد  دهدب ، حیجرت  تلم 

(10/11/1383  ) .دنرادن لوبق  ار  يرادمتلود  لوئسم و  نینچ 

.دینک زیهرپ  نافلاخم  اب  شزاس  زا  زیهرپ  . 12

هفسلف اب  هک  یـسک  اب  اما  دینک  شزاس  دنتـسه  يردارب  تّوخا و  تمالـس و  حلـص و  لها  دنرادن و  يراک  امـش  اب  هک  یناسک  همه  اب 
یمالسا و تموکح  لصا  اب  امش و  نامیا  ساسا و  يدوجو و 

ص268. ج11 ، رون ، هفیحص  - 1
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(29/6/1374  ) .دشاب عمج  ناتساوح  دینکن ، شزاس  تسا  فلاخم  یهلا  تیالو 

.دیشاب دنمشوه  رایشه و  رب  اه  تیلوئسم  رد  . 13

يرایـشوه و نـم ، داـقتعا  هـب  مدرم _  يارب  مـه  نالوئـسم  يارب  مـه  دراد _  رارق  لوا  هـجرد  رد  هـک  تـسا  يا  هـفیظو  نـم  رظن  هـب 
(2/1/1383  ) .تسا تیلوئسم  نوزفازور  ساسحا  يدنمشوه و 

.دنتسه تلم  يامن  مامت  هنییآ  نالوئسم ، . 14

کی راـتفر  هکلب  تسین ، صخـش  کـی  راـتفر  طـقف  ناـنآ ، راـتفر  تکرح و  مادـقا و  میمـصت و  هک  یناـسک  دنلوئـسم و  هک  یناـسک 
زا شیب  نانآ  دننک ؛ تبقارم  یلیخ  دـیاب  تسا  روشک  کی  راتفر  نارگید ، مشچ  رد  یهاگ  تسا و  هعماج  کی  راتفر  تسا ، هعومجم 

(1/1/1376  ) .دنا یهلا  باطخ  هب  بطاخم  نارگید 

.دینک هئارا  ار  دوخ  ياه  همانرب  نارگید ، بیرخت  ياج  هب  . 15

دناوت یم  یتامادقا  نینچ  .دـننک  یم  یتاباختنا  ياهرفـس  یتح  هبحاصم و  ینارنخـس ، هب  مادـقا  دوخ  یفرعم  يارب  اهادـیدناک  ًالومعم 
یهاگ نیا  دوجو  اب  .دهد  رارق  مدرم  تواضق  ضرعم  رد  ار  اهدزمان  ياه  همانرب  اه و  يرترب  دروآ و  مهارف  ار  مدرم  اب  طابترا  طیارش 
دروم صخـش  ای  دوخ  دییأت  تیوقت و  يارب  هتـسادن  ای  هتـسناد  اهدزمان  ناراد  فرط  ای  اه  هناسر  اهادیدناک  زا  یخرب  هک  هدـش  هدـید 
هئارا ار  ابقر  زا  یتوافتم  ياه  تیـصخش  هدز و  مه  رب  ار  یتاباختنا  ياضف  شمارآ  يوحن  هب  هک  دـننک  یم  حرطم  ار  یلئاسم  ناشرظن 

تروص كردم  دنس و  نودب  لئاسم  نیا  زا  يرایسب  حرط  هک  دهد  یم  يور  یطیارش  رد  اه  یقالخادب  نیا  .دهد  یم 
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.درادن یجراخ  دوجو  هک  دوش  یم  هداد  تبسن  اهدزمان  یخرب  هب  یتاماهتا  دریگ و  یم 

بالقنا مظعم  ربهر  .دـنا  هتـسناد  مارح  ار  اهدزمان  بیرخت  دـیلقت  عجارم  یخرب  یتح  هک  تسا  يا  هزادـنا  ات  تاباختنا  ياضف  تیمها 
نییعت مدرم  يارب  ار  دوخ  رظن  دروم  ياه  همانرب  اهنت  اـهدزمان  هک  دـنا  هدومرف  هدومن و  رما  نیا  زا  زیهرپ  رب  دـیکأت  اـهراب  زین  یمالـسا 

.دنزیهرپب نارگید  بیرخت  زا  دننک و 

دزاس و یم  مهارف  ار  حلصا  دزمان  نییعت  طیارـش  تسا و  تاباختنا  رد  مدرم  يرثکادح  روضح  بجوم  تاباختنا  ياضف  شمارآ  هتبلا 
یتینما یسایس و  حلاصم  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  .دور  یم  رامـش  هب  باوصان  دشاب ، شمارآ  نیا  ّلخم  هک  یتکرح  ره 

رگا هک  داد  ناـشن  تاباختنا 88  خـلت  هبرجت  دریگ ؛ رارق  یتاباختنا  ياهدزمان  رظن  دـم  هک  دـشاب  یلئاسم  نیرت  یلـصا  زا  دـیاب  روشک 
.دریگ یم  هرهب  دوخ  عفن  هب  طیارش  نیا  زا  نمشد  دننکن ، هجوت  هتکن  نیا  هب  یسایس  ياه  لکشت  اه و  هورگ 

درکلمع رگا  هک  دنرواب  نیا  رب  دنریذپ و  یم  ار  اهدزمان  ياه  همانرب  زا  هنافصنم  دقن  یعامتجا  یـسایس و  ناسانـشراک  نالاعف و  مامت 
نیارباـنب .میا  هتفرن  ههاریب  هب  دوش  صخـشم  نآ  جـیاتن  اـت  مینک  نییبـت  ار  مادـقا  نآ  راـثآ  میهد و  رارق  یـسررب  دروـم  ار  هرهچ  کـی 
تادنتسم كرادم و  هب  دانتـسا  اب  ام  هک  یتقو  .دننک  وگزاب  مدرم  يارب  ار  دوخ  ياه  همانرب  يایازم  رگیدکی  بیرخت  ياج  هب  اهدزمان 

، میزادرپ یم  رظن  دروم  درف  ياـه  هماـنرب  يژتارتـسا و  درف و  کـی  تینهذ  رب  مکاـح  يوـگلا  رکف ، کـی  دـقن  هب  لدتـسم  حـیحص و 
يوگلا هب  هجوت  نودـب  میزادرپ و  یم  رکف  بحاص  اـی  تیـصخش  بیرخت  هب  هک  یناـمز  اـما  میا ، هدرک  دـقن  ار  رظن  دروم  تیـصخش 

نیا میهد ، یم  رارق  داقتنا  دروم  ار  وا  ناهنپ  راکشآ و  ياه  هیالو  هقباس  نهذ ، رب  مکاح 
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.میزادرپب همانرب  رکف و  دوخ  هب  دیاب  میشاب  هتشاد  هجوت  هدیا  هدنیوگ  هب  هکنیا  زا  شیب  نیاربانب  .تسا  بیرخت  رما 

عـضو فعـض  توق و  طاقن  دوخ ، یـسانش  بیـسآ  نمـض  دـنزادرپب و  دوخ  ياه  همانرب  يژتارتسا و  یفرعم  هب  اـهدزمان  تسا  بوخ 
چیه هب  دارفا  .دـننک  هئارا  دراد ، دوجو  روـشک  رد  تالکـشم  زا  تفر  نورب  لـح و  يارب  هک  ار  ییاـهراکهار  مدرم و  شقن  دوـجوم ،

.دنزادرپب يرگید  هب  دوخ  فادها  اه و  همانرب  نایب  ياج  هب  دیابن  هجو 

یقالخادب زا  يدایز  دح  ات  دنشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  ابقر  رتمک  دنزادرپب و  دوخ  ياه  همانرب  تبثم و  تاکن  نایب  هب  رتشیب  اهدزمان  رگا 
.دوش یم  يریگولج  یتاباختنا  ياه 

رتهب .دوش  يرادرب  هرهب  یتاباختنا  دزمان  کـی  هیلع  عقاو  ریغ  بلاـطم  تمهت و  غورد ، مرها  زا  هک  دریگ  یم  تروص  یناـمز  بیرخت 
هک دننارگید  بیرخت  یپ  رد  یناسک  اهنت  .دنزادرپب  نارگید  اب  لباقت  هب  رتمک  یفرعم و  ار  دوخ  ياه  تسایـس  اه و  همانرب  دارفا  تسا 

.دنتسه دوخ  تابثا  یپ  رد  نارگید  بیرخت  اب  ًالمع  هدادن و  هئارا  يدمآراک  هنیشیپ  هقباس و 

هئارا ینودـم  صخـشم و  هماـنرب  هک  دـنزاس  فوطعم  يدارفا  هب  ار  دوخ  هجوت  دـیاب  تسا و  هدـننک  نییعت  اتـسار  نیا  رد  مدرم  شقن 
رد مه  یـشخب  نایز  راث  هچ آ  دـناوت  یم  بیرخت  هک  هدرک  تابثا  اـم  هب  یخیراـت  هبرجت  دنتـسه ، دوخ  تاـبثا  ددـصرد  دـنا و  هدرک 

.دشاب هتشاد  نآ  زا  دعب  طیارش  رد  مه  تاباختنا و 

دیاب اه  هناسر  .دـننک  هاگآ  بلطم  نیا  زا  ار  مدرم  هک  تسا  مزال  دـنراد و  هنیمز  نیا  رد  ینیگنـس  شقن  یلم  هناسر  هژیو  هب  اه  هناسر 
بقارم و مدرم  ات  دوش  یم  بجوم  رما  نیا  .دننک  يزاس  همانرب  يزیر و  همانرب  درکیور  نیا  يور 
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.دـشاب هتـشاد  یمالـسا  ماظن  رد  يروهمج  تسایر  ماقم  اـب  یبساـنت  هک  تسین  يدرف  دـنک ، یم  یقالخادـب  هک  یـسک  دنـشاب  هجوتم 
ور رد  ور  لباقت  ههجاوم و  زا  زیهرپ  اب  اه  هناسر  یطیارش  نینچ  رد  دنتشاد ، ریاغم  یعضاوم  زورما  هب  تبسن  هتـشذگ  رد  دارفا  هچنانچ 

.دنرادنپب لقاع  ار  بطاخم  دنهد و  رارق  یبایزرا  دید و  ضرعم  رد  ار  وا  هتشذگ  عضاوم  هک  تسا  یفاک  رظن ، دروم  درف  اب  میقتـسم  و 
رب دیاب  تسا و  بیرخت  دقن و  هلـصاف  هدننک  صخـشم  نوناق  .درک  دـنهاوخ  تواضق  اه  یناوخ  مهان  دروم  رد  مدرم  تروص  نیا  رد 

تامازلا لمع  رد  دـیاب  تسا ، یقالخا  یگنهرف و  هعـسوت  نآ  يانبریز  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  .درک  لـمع  نآ  ساـسا 
رد یمهم  شقن  دنتسه و  هعماج  مدرم و  ياونش  شوگ  انیب و  مشچ  اه  هناسر  .دیآ  مهارف  اه  هناسر  ناراداوه و  صاخـشا ، يارب  مزال 

، بیرخت .دنیامن  تدعاسم  يریگ  میمصت  رد  ار  مدرم  رتشیب ، تخانـش  هئارا  اب  دنناوت  یم  دنراد و  تاباختنا  ياضف  نتـشاد  هگن  مارآ 
رد ناوت  یم  لاح  نیا  رد  دراد ؛ ار  روشک  هرادا  ییاناوت  ياعدا  هک  تسا  يدزماـن  دروم  رد  دـیدرت  دـقن ، اـما  تسا  ندرک  راـت  هریت و 

.درک حرطم  ار  ییاه  شسرپ  يو  ياه  همانرب  درکلمع و  بلاق 

يوس زا  هدـش  مالعا  ياه  همانرب  دـیاب  دراد ، رارق  مدرم  هجوت  دروم  لئاسم  سأر  رد  یتشیعم  يداصتقا و  لئاسم  هک  یلاـح  رد  زورما 
ییارجا صخشم و  همانرب  مالعا  رقف  ای  دوبن و  .دوشن  هراشا  يدربراک  ریغ  یلک و  بلاطم  هب  ًافرص  دشاب و  اشگراک  فافش و  اهدزمان 

، مروت خرن  شیازفا  دـننام  يداصتقا  ماظن  يدـج  ياه  بیـسآ  نایب  هچنانچ  .دـش  دـهاوخ  رگیدـکی  بیرخت  ثعاب  روشک  هرادا  يارب 
، ناگدننکدیلوت تالکشم  زرا ، خرن  شیازفا  یتابث و  یب  اه ، تمیق  یمومع  حطس  دشر  یلم ، صلاخان  دیلوت  شهاک  يراکیب ،
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ياه هدعو  ماجنارس  اهدمآرد و  شهاک  دوجو  اب  اه  ایلام ت  یمومع  خرن  شیازفا  يدنمفده ، نوناق  نکسم ، نیمز و  تمیق  شیازفا 
.دشاب اشگ  هر  دناوت  یمن  يداصتقا  تالکشم  لح  هرابرد  ماجنارس  یب  هناوتشپ و  یب 

مدرم یتشیعم  تالکـشم  داصتقا و  ياه  لصفرـس  نداد  رارق  تیولوا  اب  دـنراد  راظتنا  يروهمج  تسایر  ياهدزمان  زا  یمومع  راـکفا 
هاتوک رد  هدش  دای  تالکـشم  لح  يارب  ارجا ، لباق  ریغ  ًاضعب  گنراگنر و  ياه  هدـعو  نداد  زا  رود  هب  دوخ و  ياه  همانرب  سأر  رد 

تـشیعم هب  مه  دشاب و  ییارجا  یقطنم و  داصتقا ، ناگبخن  رظن  زا  هک  یلح  هار  .دنهد  هئارا  راکهار  تدم  دنلب  تدم و  نایم  تدـم و 
هدننک یعادت  یملع و  هنایارگ ، عقاو  دح  هچ  ات  اهدزمان  ياه  همانرب  دننادب  هک  دننآ  یپ  رد  مدرم  .دیاین  دراو  راشف  نیا  زا  شیب  مدرم 

.تسا نانآ  يداصتقا  تالکشم  لح 

تیریدم و هب  طوبرم  نآ  دصرد  اه و 70  هبرجت  هب  طوبرم  روشک  داصتقا  ینونک  ياه  شلاچ  دـصرد  اهنت 30  نوچ : یبلاطم  نتفگ 
میرحت همه  اب  هکنیا  هب  نداد  هدعو  ای  دننک  هنیهب  هدافتـسا  تفن  زا  هرادا و  ار  داصتقا  دیاب  مدرم  ای  تسا و  يداصتقا  تسردان  راتخاس 

یهار هچ  زا  ای  هنوگچ  دوش  هتفگ  هکنیا  نودب  تسا ، یهدناماس  لباق  لاس  ود  زا  رتمک  رد  يداصتقا  ياه  یناماسبان  اه ، یتخس  اه و 
لح يارب  مجـسنم  همانرب  کی  هدنهد  ناشن  نآ  دننام  لاس و  کی  رد  لغـش  نویلیم  جنپ  نداد  هدعو  ای  دوش و  یتایلمع  مهم  نیا  دیاب 
نایب اـی  تلود و  یلعف  ياـه  تسایـس  يارب  لـح  هار  نودـب  داـقتنا  يواـح  زین  اـهرظن  راـهظا  نیا  سنج  .تسین  يداـصتقا  تالکـشم 
رگا دننک و  هبلاطم  روشک  داصتقا  لح  يارب  ییارجا  صخـشم و  همانرب  اهدزمان  زا  ناگمه  دـیاب  .دور  یم  رامـش  هب  داصتقا  تایهیدـب 

.دننک تقد  دوخ  باختنا  رد  دشن ، ققحم  هبلاطم  نیا 
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تاباختنا زا  دعب  قالخا  . 6

تاباختنا زا  دعب  قالخا  . 6

: دیامرف یم  ناشیا  .تسا  لمأت  لباق  رایسب  تاباختنا ، زا  سپ  نارودرد  تما  يزاسرایشوه  رب  ینبم  هللا  همحر  ماما  ترضح  دومنهر 

هک دینکن  نامگ  امش  .دنزادنیب  فالتخا  دنتشاد  تلاخد  تاباختنا  رد  هک  ینایاقآ  نیب  هک  تسه  جراخ  لخاد و  زا  ییاه  تسد  نالا 
يارب تساـیهم  شا  همه  هک  يروشک  دـنناوت ، یمن  نوچ  دـننک ، یمن  دـننک ، یم  اـتدوک  روشک  نیا  رد  اـهنآ  باـنذا  اـه و  یجراـخ 

رد اهنآ  تشگنا  نالا  هک  يدراوم  زا  یکی  .دنناسوپ  یم  ار  ام  لخاد  زا  نکل  دنوشب  دراو  اجنیا  رد  اهنآ  رد  هک  دـنناوت  یمن  تداهش ،
هب ای  دـندرب  تاباختنا  رد  هک  یـصاخشا  نیب  دـنزادنیب  یگتـسد  ود  هک  تسا  نیا  دـننک ، یم  هئطوت  دـنراد ، تیدـج  اـب  تسا و  راـک 

فالتخا ام  تلم  نیب  دـنهاوخ  یم  تشز  ياهریبعت  نیا  اب  يزوریپ ، تسکـش و  تخاب و  درب و  تشز  ریبعت  نیا  اـب  دـنتخاب  حالطـصا 
، دوشب رتدایز  تدحو  دیاب  دنناسرب و  رخآ  هب  حیحـص  هجو  هب  ار  نآ  دنهدب و  مه  تسد  هب  تسد  همه  دـیاب  هک  یتاباختنا  .دـنزادنیب 

ادخ يارب  رگا  .نیطایـش  تسد  هب  تسا  ناطیـش  دیاکم  زا  نیا  دوشب و  فالتخا  بجوم  هتـساوخان  يادـخ  هک  مسرت  یم  نم  لوا ، زا 
دیاـبن يزوریپ  دوشب ، زوریپ  هچناـنچ  رگا  نیملـسم  مالـسا و  هب  دـنک  تمدـخ  هک  تسا  هدرک  باـختنا  ار  شدوخ  دـنکب  راـک  یـسک 

نیا رد  هچنانچ  رگا  تسا و  دیدش  رایـسب  تمدخ  نیا  يراتفرگ  تسا و  هدمآ  شا  هدهع  هب  تسا  یتمدـخ  کی  هکنیا  يارب  دـیوگب ،
نیا رد  تسا  تمدخ  هیـضق  .تسین  تخاب  درب و  هیـضق  تسا ، یبیع  نیا  تسا و  هتفر  رانک  هک  دنکن  لایخ  تسا ، هتفر  رانک  وا  هرود 
هناخ کی  رد  دزادـنیب ؛ فالتخا  اه  هناخ  نیب  یتح  هک  تسا  راک  رد  نالا  ییاـه  تسد  هک  دـنادب  ناریا  دـیاب  .تسپ  نآ  رد  اـی  تسپ 

تربع خیرات  زا  دیاب  ام  .دزادنیب  فالتخا  دارفا  نیب 
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یناماس کی  هب  دنراذگن  ار  ناریا  دنتـساوخ  یم  هک  ییاهنآ  هطورـشم  نامز  رد  .دوب  روط  نیا  هطورـشم  نامز  رد  خـیرات  نیا  میربب و 
(1)  . ...دنتخادنا فالتخا  بازحا  تاجتسد ، دارفا ، نیب  دنامب ، یقاب  رخآ  ات  دادبتسا  قامچ  دسرب و 

تیاعر صوصخ  رد  دنروآ ، تسد  هب  ار  مزال  باصن  دح  دنتـسناوتن  یلو  دنا  هدـش  ادـیدناک  هک  یناسک  هب  هللا  همحر  ماما  ترـضح 
: دیامرف یم  جیاتن  مالعا  زا  سپ  قالخا 

هک تسا  نیا  هب  ظـفح  دنـشاب و  هنحـص  رد  هک  تسا  نیا  هب  ظـفح  ار و  یمالـسا  يروـهمج  دـننکب  ظـفح  هکنیا  هـب  ًاعرـش  دـنفلکم 
، دشکب وا  خر  هب  دورب  حالطصا  هب  تسا  هدرب  هک  دینک  ضرف  هک  یسک  نآ  ادابم  هک  تسا  نیا  هب  ظفح  دنـشاب و  هتـشادن  تافالتخا 

.شلـصا تسین  يزیچ  .راک  رد  تسین  اه  فرح  نیا  .تسا  هتفر  شتـسد  زا  يزیچ  کـی  هک  دـنک  لاـیخ  تسا ، هدربن  هک  یـسک  نآ 
، دینک یم  تمدخ  رگید  ياج  رد  الاح  دشن ، دینکب  تمدخ  اجنآ  دیتساوخ  یم  امـش  .تسامـش  همه  تسد  رد  مالـسا  تسا ، مالـسا 

الاح دینک ، یم  تمدخ  رگید  ياه  تسپ  رد  الاح  دینک ، یم  تمدخ  تلود  رد  الاح  دـشن  دـینک ، تمدـخ  سلجم  رد  دـیتساوخ  یم 
(2)  . ...دینک یم  تمدخ  هسردم  رد 

تلم دیدارف  ار  هنتف 88  تاباختنا و  رد  بلقت  ياعدا  دـننام  نانمـشد  هنتف  اب  ههجاوم  راکهار  ادـتبا  زا  نام  شیدـنارود  هنازرف و  ماـما 
، نانمشد هئطوت  لباقم  رد  هاگ  چیه  ام  تلم  هک  تسا  دیما  دندوب و  هداد  رارق  نامرادیب  هشیمه 
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: دندومرف هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  هللا  همحر  ماما  ترضح  هیصوت  هب  و  دنوشن ، هدیجنسان  لامعا  هدرکان  يادخ  دیدرت و  راچد 

یم دنتـسه و  راک  رد  نالا  هک  يرـصانع  نیا  ریثأـت  تحت  اداـبم  هک  منک  یم  اـضاقت  تلم  همه  زا  منک ، یم  ضرع  هک  ار  رما  نیا  نم 
رد هچنانچ  رگا  دیـشاب و  مه  اب  راوردارب  دـیتسه و  مه  ردارب  همه  دـیوشب ، عقاو  اـهنیا  ریثأـت  تحت  دـننکب ، فـالتخا  ياـقلا  دـنهاوخ 

لاطبا ای  مه  نابهگن  ياروش  دوش و  یم  یگدیـسر  هک  تسه  يدراوم  بوخ ، تسا ، هدش  یبلقت  ًاضرف  ای  هدـش  یتاهابتـشا  تاباختنا 
یمهم رما  نیا  تسه و  اج  همه  رد  هک  تسا  يداع  هلئـسم  کی  .ار  تاباختنا  لصا  ای  ار  اه  قودنـص  یـضعب  دینک  ضرف  ای  دنک  یم 

(1) .تسین
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نانآ ياه  تلاسرو  هتسیاش  نارازگراک  شنیزگ  مراهچ : لصف 

هراشا

نانآ ياه  تلاسرو  هتسیاش  نارازگراک  شنیزگ  مراهچ : لصف 

، قیقحت مدـع  ای  قیقحت  رکف ، مدـع  ای  رکف  هرابرد  ام  .تسا  هفیظو  کی  نیا  میـشاب ، حلـصا  تخانـش  یپ  رد  دـیاب  ام  تسخن  ماگ  رد 
ناحتما همه  یعامتجا  يدرف و  زا  معا  فیلاکت  لک  .میوش  یم  ناحتما  زین  ...و  یفرعم  مدع  ای  یفرعم  يرادـفرط ، مدـع  ای  يرادـفرط 

یم روصت  دارفا  یخرب  هنافـسأتم  .دنک  باختنا  ات  دهد  رارق  یهاردنچ  یهارود و  رـس  رب  ار  ناسنا  هکنیا  يارب  تسا  يا  هنیمز  تسا و 
.دنهد یمن  تیمها  وا  هب  نداد  يأر  حلصا و  تخانش  رب  ینبم  دوخ  فیلکت  هب  دنراد و  يأر  قح  طقف  دننک 

: دیامرف یم  هنارگنشور  يدومنهر  رد  هللا  همحر  ماما  ترضح 

دنراد رظن  رد  مالـسا  نانمـشد  هک  دیراد  هجوت  تسام و  همه  اب  نآ  تیلوئـسم  هک  تسا  يروما  مها  زا  هدـنیآ  تاباختنا  هلئـسم  اما  و 
ار ناتتردق  مامت  دیاب  امـش  یلو  دوش ، جراخ  نیدـهعتم  اه و  ناملـسم  تسد  زا  دریگن و  تروص  تسرد  تاباختنا  هک  دـننکب  يراک 

حلـصا باختنا  دـیهاوخ  یم  ایآ  دـینیبب ، هک  تسا  ناتدوخ  يارب  مه  یکحم  کی  تاـباختنا  .دوش  ماـجنا  یبوخ  هب  هک  دـینک  فرص 
یک و تساه ، ناملسم  يارب  حلصا  باختنا  رگا  اما  تسا ، یناطیش  دشاب  ناتدوخ  يارب  رگا  مالسا ؟ يارب  ای  ناتدوخ  يارب  ای  دینکب 
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هن دـساف و  نآ  ریغ  هک  دوش  یم  نیا  بابـسا  بزح  هن  بزح ، ریغ  ای  دـشاب  بزح  دـشاب ، یهورگ  ره  زا  تسین ، حرطم  تساـجک ، زا 
تیثیح مالـسا و  هب  دهعت  هک  يدرف  باختنا  ینعی  نیملـسم  يارب  حلـصا  باختنا  تساهنآ و  حالـص  ثعاب  ندوب  یبزح  دص  رد  دص 

تکلمم تاجایتحا  هک  دشاب  یناملسم  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  اهنت  مالسا  سلجم ، رد  نوچ  دمهفب و  ار  زیچ  همه  دشاب و  هتـشاد  نآ 
هک دشابن ، طوبرم  مه  امش  هورگ  امش و  هب  تسا  نکمم  دشاب و  روشک  دسافم  حلاصم و  هب  علطم  دمهفب و  ار  تسایـس  دسانـشب و  ار 

مالسا يارب  باختنا  دیهدب ، صیخشت  هک  ناتدوخ  يارب  تسا  یکحم  نیا  دینک و  یم  یمالسا  يراک  دیدرک ، باختنا  ار  حلصا  رگا 
(1) .ناتدوخ حالص  يارب  ای  تسا 

: دنیامرف یم  يدیلک  هدنزرا و  يدومنهر  رد  نینچمه  ماما  ترضح 

تسین ادخ  هار  رد  داهج  اوقت و  زا  رت  مهم  یکالم  شزرا و  چیه  اه ، كالم  مدقت  رد  هک  مهد  یم  رکذت  نامروشک  نالوئسم  همه  هب 
نیهفرم نینکمتم و  کسانم و  لزانم و  رد  نیدعاق  تحلصم  رب  نیفعضتسم  اه و  نیشندوگ  اه و  هنهرباپ  تحلـصم  مالک ، کی  رد  و 

(2) .دشاب مدقم  یمالسا  ماظن  اوقت و  داهج و  ههبج و  زا  نازیرگ 

: دندومرف هک  میرادن  رظن  زا  رود  ار  بالقنا  هنازرف  ربهر  دنمشزرا  دومنهر  نخس و 

شنیزگ تسا ، هفیظو  کی  تاباختنا  رد  تکرش  هک  نانچمه 

ص152. ج18 ، رون ، هفیحص  - 1
ص333. ج20 ، ماما ، هفیحص  - 2
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يارب دـنیامن  شالت  ناگدـننک  باختنا  اما  دـسرن ، هجیتن  هب  اه  شالت  همه  تسا  نکمم  هتبلا  .تسا  هفیظو  کی  مه  هناهاگآ  بوخ و 
نابهگن ياروش  هکنیا  رگم  دوش  یمن  دراو  تاباختنا  هنحـص  رد  سک  چیه  هتبلا  .تسا  مهم  یلیخ  نیا  دـننکب  تسرد  شنیزگ  هکنیا 

نیما هک  نابهگن _  ياروش  هک  دنتسه  یـصاخشا  دنوش ، یم  تاباختنا  هنحـص  دراو  هک  یناسک  نیاربانب  دنک ، مالعا  ار  وا  تیحالص 
رما اهتنم  دنراد ، تیحالص  همه  نیاربانب  .تسا  هدومن  تیحالـص  مالعا  هدرک و  ءاضما  ار  اهنآ  مسا  ياپ  تسا _  هیـضق  نیا  رد  مدرم 
.درک باـختنا  ار  نیرت  نـیما  تـشگ و  دـیاب  درک ، ادـیپ  ار  حلـصا  تـشگ و  دـیاب  تساـه ، فرح  نـیا  زا  رتـالاب  يروـهمج  تساـیر 

(18/3/1380)

ياـه هیـصوت  مه  زاـب  دـش ، ناـیب  زاغآرـس  رد  هچنآرب  نوزفا  درف ، نیرتـهب  شنیزگ  حلـصا و  باـختنا  هراـب  رد  بـالقنا  مظعم  ربـهر 
: دومن هراشا  ناشیا  نخس  نیا  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دنراد  يرگیددکؤم 

اهرایعم نیا  هب  دـننک  یم  ساسحا  هک  ار  یـسک  نوگانوگ  ياهدزمان  نایم  رد  دـننک و  باختنا  هناهاگآ  هنادنمـشوه و  یتسیاب  مدرم 
دنوش رضاح  مهم  هحص  نیا  رد  زاب  مشچ  اب  دیاب  مدرم  .تسا  مدرم  امـش  راک  تسا و  گرزب  راک  کی  نیا  دننیزگرب ، تسا  کیدزن 

، یمدرم حور  ياراد  صالخااب ، عاجـش ، تیافکاب ، درف  ات  دـنک  تیادـه  ار  مدرم  ياه  لد  دـنک و  کمک  لاعتم  يادـخ  هللاءاش  نا  و 
باختنا ار  مدرم  قح  هب  دقتعم  مدرم و  يورین  هب  نمؤم  مدرم ، هب  نمؤم  بالقنا ، ياه  شزرا  اه و  فده  هب  نمؤم  طاشناب ، باداش و 

یمومع تکراشم  شخب  نیرت  مهم  نیا  دننک ،
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(1/1/1384  ) .تسا نیرت  يدیلک  هلمج  زا  نیا  تسا و  مهم  یمومع  تکراشم  زیچ  همه  رد  .تسا  لاسما  رد  مدرم 

: دندومرف ای 

هجدوب .تسا  يروهمج  سیئر  هجوتم  ینوناـق  ظاـحل  زا  یناوارف  تراـیتخا  ییاـناوت و  دراد ، ییـالاو  رایـسب  هاـگیاج  روـهمج  سیئر 
هقالع نآ  هب  مدرم  هچنآ  دنتسه ، روهمج  سیئر  رایتخا  رد  فلتخم  حوطس  رد  روشک  ناریدم  تسا ، روهمج  سیئر  رایتخا  رد  روشک 

رد دـشاب و  تلم  نیا  يارب  راک  وا  هزیگنا  نیرت  مهم  هک  دـیایب  راـک  رـس  يروهمج  سیئر  هک  تسا  نیا  دنتـسه ، نآ  قشاـع  دـنراد و 
ناکما نامیا  اب  مه  نیا  .دـنک ..  راک  اه  هنیمز  ریاس  یجراخ و  تسایـس  یقالخا ، یملع ، یگنهرف ، ییانبریز ، يداـصتقا ، ياـه  هنیمز 

هک دننک  صخـشم  اهدزمان  دننک ، راک  هچ  دنهاوخ  یم  اهنیا  هک  دنونـشب  اهدزمان  نابز  زا  هک  دـنلیام  مدرم  دـننک ، هجوت  .تسا  ریذـپ 
.تـسا نـیا  تاـباختنا  روـش  دـننک  صخـشم  مدرم  يارب  ار  ناـشیاهدربهار  اـه و  فدـه  اـه و  هماـنرب  دـننک ، راـک  هـچ  دـنهاوخ  یم 

(19/10/1383)

نوزفا نکل  تسا ، هدش  هتشاذگ  نابهگن  مرتحم  ياروش  هدهع  هب  يروهمج  تسایر  نابلطواد  يروتادیدناک  ّدر  ای  لوبق  نوناق ، ربارب 
هب دوخ  رظن  دروم  يادـیدناک  باختنا  یباـیزرا و  رد  زین  ناگدـننک  باـختنا  ناـبلطواد ، ّدر  اـی  لوبق  رد  روبزم  ياروش  ياـهرایعم  رب 
رد هچنآ  .ددرگ  روظنم  دناوت  یم  ریز  حرـش  هب  اهرایعم  نیا  زا  یخرب  ام  رظن  هب  دـنراد و  زاین  حلـصا  باختنا  تهج  یطباوض  نتـشاد 

زین اه  نامزاس  رد  .تسا  هعماج  نآ  نارازگراک  ناریدم و  ندوب  طیارشلا  عماج  یگتسیاش و  دراد ، یساسا  شقن  هعماج  تداعس 
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باختنا نیاربانب  .دـشاب  یم  قیال  نادراک و  یناریدـم  هب  طونم  ینامزاس  ياه  تیرومأـم  فادـها و  هب  ندیـسر  رد  ناـمزاس  تیقفوم 
رظن رد  ناشیا  باختنا  دارفا و  شجنـس  يارب  ییاهرایعم  دـیاب  تسا و  ناوارف  یـسررب  هجوت و  راوازـس  حلـصا  ناریدـم  نارازگراک و 
ینیب ناهج  .دوش  فیرعت  هعماج  نآ  ینیب  ناهج  اه و  شزرا  اب  بسانتم  دـیاب  هعماـج  ره  رد  شجنـس  ياـهرایعم  ًاملـسم  .دوش  هتفرگ 
ینیب ناهج  رد  .تسا  هجوت  دروم  ترخآ  مه  ناهج و  نیا  مه  یمالـسا ، ینیب  ناهج  رد  یلو  دشاب  یم  هدام  ناهج  هب  رـصحنم  يدام 
.دشاب یم  نیمز  يور  رب  ادخ  هفیلخ  هاگیاج  هب  وا  ندیسر  ناسنا و  یلاعت  ییاهن  فده  هکلب  تسین  رتشیب  دیلوت  ًافرص  فده  یمالسا 

ياـهرایعم هاگدـید  ود  نیا  زا  کـی  ره  دـشاب و  یم  یبرغ  تیریدـم  اـب  یمالـسا  تیریدـم  تازیاـمت  زا  ینیب  ناـهج  رد  تواـفت  نیا 
.دنراد ار  دوخ  صاخ  شجنس 

.دشاب یم  مالـسلا   مهیلع  ناموصعم  نخـس  ًاعطق  دارفا ، شجنـس  بسانم  ياهرایعم  نتفای  يارب  عجرم  نیرتهب  یمالـسا ، تیریدـم  رد 
ناشیا ندوب  موصعم  لیلد  هب  ترـضح  نآ  نخـس  اریز  تسا ؛ روظنم  نیا  يارب  يدنمـشزرا  عبنم  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ناـنخس 

نینچمه نیملـسم و  تفـالخ  هنیمز  رد  يردـق  نارگ  براـجت  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نـینچمه  .تـسا  شزغل  اـطخ و  زا  یلاـخ 
يرتشیب تیمها  زا  هچنآ  اـما  .دـنا  هدرک  تموکح  ناـمز  نآ  یمالـسا  هدرتـسگ  نیمزرـس  رب  دـنا و  هتـشاد  اـه  گـنج  رد  یهدـنامرف 

راتشون نیا  رد  .دشاب  یم  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  ناماما  صاخ  ياهزایتما  زا  هک  دشاب  یم  ترـضح  نآ  یندل  ملع  تسا  رادروخرب 
جارختـسا هغالبلا  جهن  فیرـش  باتک  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رظن  زا  یمالـسا  هعماج  ناریدم  ياهرایعم  تسا  هدـش  یعس 

هتسد هس  رد  هدمآ ، تسد  هب  ياهرایعم  .ددرگ  هئارا  تسا  هدش 
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فراعم ياهتنا  یب  سونایقا  زا  يا  هرطق  زیچان ، شالت  نیا  هچرگ  .تسا  هدـش  يدـنب  هتـسد  یبتکم  یـشزرا و  یـصصخت ، ياـهرایعم 
.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

رد هک  داد  حیضوت  تروص  نیا  هب  ناوت  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هاگدید  زا  ناریدم  تایـصوصخ  تافـص و  نییبت  تیمها 
مک ای  تیلها  دـقاف  دارفا  ندـمآ  راـک  رـس  رب  رطخ  نوچمه  یمالـسا ، هعماـج  يارب  يرطخ  چـیه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هشیدـنا 
نآ تموکح  هب  ار  وا  هک  دوب  یماگنه  نآ  و  داتـسرف _ ، رتشا  کلام  اب  هک  نایرـصم  هب  يا  هماـن  رد  ترـضح  نآ  .تسین  تیحـالص 

: تسا هداد  رادشه  نینچ  دوب ،_  هدرامگ  نیمزرس 

وا ناگدنب  دننادرگ و  تسد  هب  تسد  ار  ادخ  لام  دنرآ و  تسد  هب  ار  تلم  نیا  روما  مامز  ناراکبان  نادرخبان و  هک  مراد  نآ  میب  نم 
(1) .دنهد رارق  دوخ  بزح  رد  ار  ناقساف  دنزیخرب و  ینمشد  هب  ناحلاص  اب  دنریگ و  دوخ  ناگدرب  ار 

دقاف تیحالـص و  یب  ره  هاگ  نآ  ددرگ ، گنر  یب  ای  دوش  هتـساک  نارادمامز  يارب  مزال  طورـش  تافـص و  هب  مدرم  تیـساسح  رگا 
هداد رادـشه  نینچ  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دروآ  راب  هب  اه  یهابت  دریگ و  رارق  یتیریدـم  ياـه  هدر  رد  دـناوت  یم  یتیلها 

: دنا

ربمایپ ياج  هب  هک  ره  دنتفگ : دندرمـش و  ناسکی  ار  رفک  نایاوشیپ  تیاده و  نایاوشیپ  هک  هاگ  نآ  دـندش  كاله  نامدرم  نامگ  یب 
(2) .دندش كاله  ببس  نیدب  سپ  تسا  بجاو  وا  تعاطا  راکدب  هچ  دشاب و  راکوکین  هچ  تسشن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

همان 62. هغالبلا ، جهن  - 1
همان هغالبلا ، جهن  100 ؛ صص 99 _  ، 1377 ، 7 یلع تموکح  هریـس  یـسایس و  هشیدنا  باتفآ ، تلود  ینارهت ، داشلد  یفطـصم  - 2

.62
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: درک میسقت  ریز  هتسد  هس  هب  ناوت  یم  ار  هغالبلا  جهن  رد  ناریدم  ياهرایعم  تایصوصخ و 

تیریدـم نیب  ًالومعم  اهرایعم  نیا  .تسا  مزال  لغـش  زیمآ  تیقفوم  ماـجنا  يارب  اـهرایعم ، زا  هتـسد  نیا  یـصصخت : ياـهرایعم  فلا )
،. .. يراک هقباس  هبرجت ، تالیصحت ، ریظن  ییاهرایعم  .تسا  كرتشم  یبرغ  تیریدم  یمالسا و 

عماوج رثکا  رد  هک  دشاب  یم  یناسنا  عماوج  لوبق  لباق  ياهراتفر  زا  يا  هعومجم  لماش  اهرایعم  زا  هتسد  نیا  یشزرا : ياهرایعم  ب )
...و ییور  هداشگ  نارگید ، قوقح  تیاعر  دننام  .دنوش  یم  هتخانش  زین  یناهج  ياه  شزرا  مان  هب  دشاب و  لوبق  لباق  تسا  نکمم 

بتکم ود  رد  ناسنا  موهفم  هاـگیاج و  .دراد  یمالـسا  تیریدـم  مالـسا و  بتکم  رد  هشیر  یبتکم  ياـهرایعم  یبتکم : ياـهرایعم  ج )
تیریدـم رد  هک  يروط  هب  دـهد  یم  لکـش  زین  ار  اه  تیریدـم  بصانم و  رد  دارفا  باختنا  ياـه  كـالم  اـهرایعم و  يداـم ، یهلا و 

یبرغ تیریدم  یمالسا و  تیریدم  نیب  هک  ییاه  توافت  نامه  .دشاب  یم  ناسنا  یلاعت  تیاغ ، تسین و  دیلوت  فرص  فده  یمالسا 
.دوش یم  رجنم  دارفا  باصتنا  باختنا و  رایعم  رد  ییاه  توافت  هب  دراد ، دوجو 

بالقنا هنازرف  ربهر  نینمؤملاریما ، رظنم  زا  ینعی  هناگ  هس  رظانم  زا  ار  نآ  حلصا ، باختنا  ياهرایعم  رتشیب  هچ  ره  تخانـش  روظنم  هب 
.مییامن یم  هئارا  یهاگشنادو  يوزوح  ناگتخیهرف  یخرب  و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  رظنمزا  نارازگراک  تلاسر  . 1

هراشا

مالسلا هیلع  یلع  ماما  رظنمزا  نارازگراک  تلاسر  . 1

يوبن تنس  باتک و  نتم  زا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یمالسا  تموکح  يوگلا  رد 
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دروم ياه  هفلؤم  نیرت  مهم  زا  یمالسا  تیمکاح  يوس  زا  نانآ  يدرف  یعامتجا و  قوقح  تشادساپ  مدرم و  هاگیاج  تسا ، هتساخرب 
يا هژیو  هاگیاج  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ، داعبا  رد  هعماج  دارفا  قوقح  زا  تیامح  ترضح ، نآ  راتفر  راتفگ و  رد  .تسا  هجوت 

تلود فیاظو  زا  گنرد ، یب  دروآ ، یم  نایم  هب  نخـس  تموکح  هب  تبـسن  مدرم  ياهدـهعت  زا  اجره  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .دراد 
اب ییور  هداشگ  ینابرهم و  اب  دیامرف  یم  شرافس  شیوخ  نارازگراک  هب  نآ ، رب  نوزفا  .دنک  یم  دای  هعماج  دارفا  هب  تبـسن  یمالـسا 
یم مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رظن  زا  لباقتم  قوقح  نیا  .دنیوگب  نخـس  نانآ  اب  يدنت  رـس  زا  یهاگ  نانآ  دنچره  دـننک ، دروخرب  مدرم 

، نآ دـنیآرب  دـنوش ، انـشآ  دوخ  یقوقح  ینوناق و  فیاظو  اب  مدرم  هک  هاگ  نآ  .دـشاب  مدرم  يدازآ  ماـظن و  يرادـیاپ  نماـض  دـناوت 
دوش و یم  ظـفح  نادنورهـش  همه  يدرف  یعاـمتجا و  قوقح  تروص ، نیا  رد  .دوب  دـهاوخ  تموکح  مدرم و  ناـیم  لـباقتم  داـمتعا 
زا مدرم  هب  تبسن  نارازگراک  تلاسر  نیرت  مهم.دبای  یم  يا  هزات  موهفم  انعم و  یعامتجا  یـسایس ، ياه  هصرع  رد  یناگمه  روضح 

: زا دنترابع  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رظنم 

مدرم قوقح  تشادساپ  فلا )

مدرم قوقح  تشادساپ  فلا )

ریغ ناملـسم و  زا  معا  یناسنا _  تمرح  زا  يرادـساپ  دنتـسه و  تیمکاح  قح و  ناـبحاص  مدرم ، مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماـما  قطنم  رد 
هب ار  قلخ  ادخ و  تیاضر  دریذپ ، تروص  تسرد  مدرم  روما  هرادا  هچنانچ  .تسا  يرورـض  هتـسیاب و  يرما  تموکح  رب  ناملـسم _ 

: دیامرف یم  تسا و  هتخادرپ  مهم  نیا  هب  رتشا  کلام  هب  دوخ  نامرف  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .تشاد  دهاوخ  هارمه 

، وت زا  شیپ  هک  متشاد  لیسگ  ینیمزرس  هب  ار  وت  کلام ، يا 
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زا شیپ  نانارمکح  ياهراک  هب  وت  هک  هنوگ  نامه  وت  ياهراک  هب  مدرم  دـنا و  هدـنار  تموکح  نآ  رب  راک  متـس  لداـع و  ناـنارمکح 
هب تبـسن  شاب و  ّطلـسم  دوخ  سفن  ياوه  رب  .دشاب  هتـسیاش  رادرک  وت ، هتخودنا  نیرتهب  دیاب  سپ  ...دننک  یم  هاگن  يرگن ، یم  دوخ 

نانآ هب  تبـسن  ادابم  هد و  ياج  دوخ  لد  رد  ار  ناتـسدریز  اب  ییوکین  يراتفر و  شوخ  رهم و  ...زروب  لخب  تسین ، لالح  وت  رب  هچنآ 
(1) .يرمش تمینغ  ار  نانآ  ندروخ  یشاب و  هدنرد  يروناج 

تبحمو تمحر  ارادم ، ب )

تبحمو تمحر  ارادم ، ب )

تیاضر تکراشم و  زاس  هنیمز  دشاب ، تیاده  تبحم و  تمحر ، ارادـم ، روحم  رب  هچنانچ  هعماج  کی  رد  مکاح  ياه  تسایـس  رگا 
رد راوگان و  تخـس و  طیارـش  رد  دـنناوت  یم  هک  دنتـسه  مدرم  هماـع  نیا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماـما  هاـگن  رد  .دوب  دـهاوخ  یناـگمه 

.دیشوک دیشیدنا و  اهنآ  قوقح  تشادساپ  عفانم و  هب  دیاب  سپ  .دنشاب  تموکح  ياکتا  هطقن  اهانگنت ،

: دیامرف یم  شرافس  کلام  هب  فده  نیا  ققحت  رد  ماما 

، دشاب هدرتسگ  ریگارف و  قوقح ، تخادرپ  تلادع و  هنماد  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب ، قح  رد  يور  هنایم  دـیاب  وت  هاگن  رد  اهراک  نیرتهب 
يرای زاس ، تشونرـس  ساـسح و  ياهدادـیور  رد  ار  وت  دـنناوت  یم  هک  ییاـه  ناـمه  دـیآ ، تسد  هب  مدرم  هدوت  يدونـشخ  هکنیا  اـت 

(2) .دننک

ص 983. هغالبلا ، جهن  مالسالا ، ضیف  - 1
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مدرم قوقح  تشادساپ  ج )

مدرم قوقح  تشادساپ  ج )

ار مدرم  هماع  بناج  هک  دومرف  یم  درک و  یم  شرافـس  مدرم  قوقح  تیاعر  هرابرد  دوخ  نارازگراـک  هب  هراومه  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يواـست هب  قوقح  ياـطعا  رد  ار  اـه  ناـسنا  همه  دـنریگن ، رظن  رد  يا  هناگادـج  زاـیتما  يا ، هقبط  چـیه  يارب  ور ، نیا  زا  .دـنراد  هگن 

هب تسا و  هدـش  راذـگاو  اهنآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  هک  دـننادب  یتناما  تسا ، هدـش  هدرپس  اـهنآ  هب  هک  ار  یتیلوئـسم  دـنرگنب و 
قوقح ناگمه  يارب  درک و  یم  تفلاخم  یتسرپداژن  اـب  تدـش  هب  ناـشیا  .دـنروآ  مهارف  ار  ادـخ  قلخ  تیاـضر  تمعن ، نیا  هنارکش 
يارب ماـما  ینآرق  هشیدـنا  نیا  هک  دوب  یعیبط  دـنچره  .دوب  ْمُکاَْـقتَأ » ِهَّللا  َدـنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ   » ناـشیا لـمع  ياـنبم  .دوب  لـئاق  يواـسم 

یمالـسا و گنهرف  کی  هب  نآ  لیدـبت  هعماج و  یگنهرف  راـتخاس  رییغت  يارب  ترـضح  نآ  همه ، نیا  اـب  یلو  دـیایب ، نارگ  يرایـسب 
.درک یم  شالت  رایسب  یناسنا ،

تورث هنالداع  عیزوت  د )

تورث هنالداع  عیزوت  د )

زا مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یتموکح  ماظن  رد  یناگمه ، ياه  تورث  یمومع و  تاناکما  هنـالداع  عیزوت  مدرم و  یلاـم  قوقح  هب  هجوت 
یمنرب یمومع  لاوما  زا  هطباض  یب  تسردان و  يرادرب  هرهب  رد  ار  يراگنا  لهس  هنوگ  چیه  ناشیا  .دوبرادروخرب  يا  هدنزرا  هاگیاج 

گنهرف دـمآرد و  دـیلوت ، تشیعم ، فرـصم ، عون  هب  يو  .درک  یم  تراـظن  لاـملا  تیب  هنیهب  فرـصم  رب  تقد ، اـب  هراومه  دـیبات و 
هب شرافس  رد  ترـضح  نآ  .دناوخ  یم  ارف  هدیدنـسپ  هیور  نیا  هب  ار  دوخ  نارازگراک  تشاد و  هّجوت  هعماج  مورحم  هقبط  يداصتقا 

: دیامرف یم  فعضتسم  مورحم و  هقبط  هرابرد  رتشا  کلام 

دنمزاین هراچیب و  هدنامرد و  مدرم  هب  هکنیا  رد  ریگب  رظن  رد  ار  ادخ  سپ 
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اهنآ زا  يا  هتسد  دراد و  یم  راهظا  ار  شا  یگراچیب  يا ، هتسد  هدنامرد ، عمج  نیا  رد  .دسرب  یناوتان  يروجنر و  یتخس و  راتفرگ ، و 
روآ و اـج  هب  دـنراد ، وت  هدـهع  رب  هچنآ  دـنوادخ  ياـضر  يارب  .دـنک  یمن  زجع  راـهظا  سفن ، تّزع  رثا  رد  تسا ، دـنمزاین  هکنیا  اـب 

تسد هب  يرهش  ره  زا  یمالسا  ياه  نیمزرس  زا  هک  ار  يا  هرهب  تّالغ و  زا  یتمـسق  تسوت و  تسد  رد  هک  ار  لاملا  تیب  زا  یتمـسق 
(1) .رادب رّرقم  ناشیا  يارب  دیآ ، یم 

یناگمه هافر  یناسنا و  تمارک  تیاعر  ه )

یناگمه هافر  یناسنا و  تمارک  تیاعر  ه )

هافر تینما ، هارمه  هب  ار  مدرم  هدوت  یگدنز  نیمأت  هنیمز  لدتعم ، نزاوتم و  لوقعم و  يداصتقا  اب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  ماظن  فدـه 
درادـن و دوجو  یهاـگیاج  یتشیعم ، قیمع  فاکـش  یعاـمتجا و  يدـنب  هقبط  يارب  یماـظن ، نینچ  رد  .دروآ  مهارف  تمارک  یبـسن و 

.تسین مورحم  تیرثکا  رادروخرب و  تیلقا  يدنب  هتسد  يارب  ییاج 

تیب هتفشآ  تیعضو  یهد  ناماس  درک و  یم  هزرابم  تدش  هب  یتاقبط  فاکش  يداصتقا  یعامتجا _  لضعم  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
یـسایس و هظحالم  چیه  نودـب  تخادرپ و  راک  نیا  هب  لماک  تیعطاق  اب  ناشیا  .دوب  ناشیا  يداصتقا  ياه  همانرب  نیرت  مهم  زا  لاملا ،

: دومرف مالعا  درک و  يروآ  عمج  ار  هتفر  جارات  هب  هدش و  هدیشخب  لاوما  یهورگ ،

کلمت هب  یناکزینک  اهنآ ، اب  ای  دشاب  هدش  نانز  هیرهم  تسا ، هدیشخب  قحان  هب  نارگید ، هب  نامثع  هک  ار  یلاوما  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 
مهاوخ زاب  ناناملسم  لاملا  تیب  هب  ار  اهنآ  دنشاب ، هدمآرد 

ص 983. هغالبلا ، جهن  مالسالا ، ضیف  - 1
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(1) .دنک لمحت  دناوت  یمن  ار  متس  نیقی ، هب  دباترب ، ار  نآ  دناوتن  یسک  رگا  .تسا  هدرتسگ  تلادع  رتسب  اریز  دنادرگ ؛

یتاقبط فاکش  عفر  و )

یتاقبط فاکش  عفر  و )

عییضت اب  زج  يداصتقا ، فاکش  شیادیپ  دودعم و  يا  هدع  تسد  رد  تورث  تشابنا  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
تیانع اهنآ ، زا  دنم  نوناق  عورـشم و  يرادرب  هرهب  تاناکما و  هنالداع  عیـضوت  هب  ساسا ، نیا  رب  .تسین  ریذـپ  ناکما  نارگید  قوقح 

هدافتـسا يدنم ، تیالو  يراد و  تناما  ماقم  رد  هک  دوخ  نارازگراک  زا  یکی  هب  دولآ  باتع  زیمآرهق و  يا  همان  رد  يو  .تشاد  هژیو 
: دسیون یم  دوب ، هدروآ  رد  دوخ  یصخش  راصحنا  فرصت و  هب  ار  ناناملسم  لاوما  هدرک و  عورشمان 

وت ندرک  هیبنت  يارب  منک ، ادیپ  تسد  وت  هب  نم  یـشاب و  هدرکن  ار  راک  نیا  رگا  هک  نادرگرب  نانآ  هب  ار  مدرم  لاوما  سرتب و  ادـخ  زا 
خزود شتآ  هب  هکنیا  رگم  ما ، هدزن  هنوگ  نآ  نونک  ات  ار  یـسک  هک  دز  مهاوخ  نانچ  مریـشمش  اب  ار  وت  دید و  مهاوخن  يرذـع  چـیه 

.مدرک یمن  شزاس  ارادم و  نانآ  اب  زگره  دنداد ، یم  ماجنا  زین  نیسح  نسح و  ار  راک  نیا  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  .دشاب  هدش  دراو 

نارازگراک يریذپداقتنا  ز )

نارازگراک يریذپداقتنا  ز )

یم قیوشت  ار  ناگمه  هراومه  ناشیا  .درادـن  ییاج  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هریـس  رد  باعرا  سرت و  ناـقفخ و  ياـضف  ندروآ  دـیدپ 
، دوخ قح  قاقحا  رد  ات  درک 

ص158. ج 2 ، هایحلا ، یمیکح ، اضر  دمحم  - 1
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داقتنا و باب  ات  دنیوگب  نخس  هنادازآ  دنناوت  یم  هک  دنارواب  مدرم  هب  دیاب  ماما ، هاگن  رد  .دنشاب  هتشادن  يا  همهاو  سرت و  هنوگ  چیه 
مّلـسم قح  زا  نتفرگ  هرهب  رب  نوزفا  ندرک ، داقتنا  نتفگ و  نخـس  اب  مدرم  هک  تسناد  یم  بوخ  ترـضح  نآ  .دنامب  زاب  یگدـنزاس 
.دننیچ یمرب  زین  ار  یعامتجا  راجنهان  ياهراتفر  هنیمز  یناور ، هیلخت  شمارآ و  ساسحا  هب  نتفای  تسد  و  دوخ ، یعامتجا  یسایس _ 

زا یـشخب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دـش  دـهاوخ  رارقرب  مدرم  نادرمتلود و  نایم  يا  هناتـسود  گنتاگنت و  طابترا  تروص ، نیا  رد 
: دیامرف یم  رتشا  کلام  هب  دوخ  همان 

شوگ نانآ  ياـه  فرح  هب  یمومع ، سلجم  کـی  رد  هدـب و  رارق  دـنراد ، ینخـس  وت  اـب  هک  ناـنآ  يارب  ار  شیوخ  تقو  زا  يا  هراـپ 
سرت و چیه  نودب  اهنآ  يوگ  نخس  ات  نک  رود  نانآ  زا  ار  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  نایرکشل و  .شاب  نتورف  دنوادخ  يارب  .هدارف 

.دیوگب نخس  وت  اب  نابز ، یگتفرگ  ینارگن و 

رد اهنت  .دـیآ  یم  دوجو  هب  یعامتجا  تلادـع  ققحت  هنیمز  دنـشاب ، انـشآ  دوخ  قوقح  هب  ینید  تموکح  مدرم و  رگا  ماـما ، هاـگن  رد 
یمن هتـشاگنا  يرادرب  ناـمرف  زج  یـشقن  مدرم  يارب  دوش و  یم  فیرعت  هبناـج  کـی  تروص  هب  قح  هک  تسا  يدادبتـسا  تموـکح 
ماما نانخـس  رد  بلطم  نیا  .دـنرادروخرب  لـباقتم  قوقح  زا  تموکح  مدرم و  یمالـسا ، تموکح  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دوش 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  دروخ ، یم  مشچ  هب  ناوارف  مالسلا  هیلع  یلع 

ینامز نامکاح  تیعضو  ًالباقتم  دنشاب و  هتـشاد  يا  هتـسیاش  نامکاح  نادرمتلود و  هک  دبای  یم  ناماس  رـس و  هاگ  نآ  مدرم  حلاصم 
دنم ناوت  ینید  یلم و  مزع  زا  مدرم  هک  دبای  یم  تابث 
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(1) .دنشاب رادروخرب 

یلدـمه و رگا  لـباقم ، رد  .دـیآ  یم  مهارف  یناـگمه  تمالـس  تداعـس و  هک  تسا  ینید  تموکح  زا  يزادـنا  مشچ  نینچ  رد  اـهنت 
عفانم و دیآ و  دیدپ  ینانچ  نآ  ياه  هلصاف  نالوئسم ، مدرم و  نایم  ددنبرب و  تخر  ینید  هعماج  زا  لباقتم  قوقح  يافیا  تیمیمص و 

.تشاد میهاوخن  دامتعا  دروم  هتفرشیپ و  تابث ، اب  يا  هعماج  دوش ، هتفرگ  هدیدان  یعامتجا  حلاصم 

بالقنا ربهر  هاگن  زا  حلصارازگاک  ياه  یگژیو  . 2

هراشا

بالقنا ربهر  هاگن  زا  حلصارازگاک  ياه  یگژیو  . 2

لاس رد  يربهر  مظعم  ماقم  تاـشیامرف  رد  يرگید  ياـهرایعم  لاـسما ، تشهبیدرا  رد  حلـصا  نییعت  ياـه  هصخاـش  یفرعم  رب  نوزفا 
: زادنترابع اهنآ  نیرت  مهم  هک  دراد  دوجو  لبق  ياه 

تورث تردق و  ياه  نوناک  هب  لاصتا  مدع  فلا )

تورث تردق و  ياه  نوناک  هب  لاصتا  مدع  فلا )

ام هرخالاب  .مینک  ضرع  یتسیابردور  یب  امـش  اب  ام  ار  نیا  تسا ؛ تورث  تردـق و  نابحاص  هب  ندـش  کیدزن  مه  رگید  هلئـسم  کی 
رطاخ هب  یـسک  هک  تسا  یگرزب  رطخ  یلیخ  نیا  .مینک  ریخ  هب  یـصاوت  قح و  هب  یـصاوت  یتسیاـب  ار  رگیدـمه  میتسه ؛ مه  ناردارب 

نآ زا  نیا  تسا ؛ يدـب  زیچ  یلیخ  نیا  تردـق ؛ نابحاص  هب  اـی  تورث  ناـبحاص  هب  دوشب  کـیدزن  هرود ، کـی  رد  یگدـنیامن  نیمأـت 
تبقاع تبقاع _  يور  صخش ، يور  اهزیچ  نیا  .تفرگ  دهاوخ  ماقتنا  درذگ و  یمن  اهنآ  زا  لاعتم  يادخ  هک  تسا  ییاهزیچ 

ص 460. هغالبلا ، جهن  هدبع ، دمحم  - 1
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(1) .دراذگ یم  یفنم  رثا  هعماج  يور  و  میلئاق _  تیمها  شیارب  ردق  نیا  هک  يریخ  هب 

ار اـهنیا  مدرم  ًاـعقاو  هک  دنـشاب  یناـسک  دنـشابن ؛ لـصتم  تردـق  تورث و  ياـه  نوناـک  هب  هک  دـننک  باـختنا  ار  یناـسک  دـیاب  مدرم 
(2) .تسا دایز  هراب  نیا  رد  ثحب  الاح  هک  دننک ؛ لمع  ناش  یبالقنا  فیاظو  قبط  رب  ناشنید ، قبط  رب  ناشنادجو ، قبط  رب  دنهاوخب ؛

هب رد  هک  تسا  يا  هویـش  ناـمه  نـیا ، دـندرک : ناـشنرطاخ  دنتـسناد و  برخم  رایـسب  ار  تردـق  تورث و  زکارم  اـب  اـهدزمان  طاـبترا 
، دنمتورث دارفا  اه و  تکرش  اه ، یناپمک  یلام  تیامح  اب  اهدزمان  تسا و  موسرم  اکیرما  رد  هژیو  هب  ایند  ياه  یـسارکومد  حالطـصا 

عفانم تهج  رد  مدرم ، هب  تمدـخ  ياج  هب  دنتـسه و  دارفا  نیا  راد  ماو  زین  تاباختنا  رد  يزوریپ  زا  دـعب  دـنوش و  یم  تاـباختنا  دراو 
(3) .دننک یم  عضو  نوناق  تورث ، تردق و  نابحاص 

نیمورحم رادفرط  زوسلد و  ب )

نیمورحم رادفرط  زوسلد و  ب )

تیمورحم عـفر  هک  دـشاب  وا  تمه  یعـس و  تسه و  تیمورحم  روـشک  رد  هک  دـنادب  دـشاب ؛ نـیمورحم  رادـفرط  دـیاب  هـکنیا  رگید 
(4) .دنک

.8/3/1390 سلجم ، ناگدنیامن  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 1
.20/7/1390 هاشنامرک ، مدرم  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 2

.16/10/1390 مق ، مدرم  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 3

.18/10/1382 مق ، مدرم  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 4
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تعاجش ج )

تعاجش ج )

: دیامرف یم  يدومنهر  رد  هللا  همحر  ماما  ترضح 

رـشت يرگید  تردق  ای  اکیرما  ای  سور  رگا  هک  دنـشاب  يدارفا  زا  هن  دنهد  صیخـشت  ار  لئاسم  دیاب  هک  دـینک  یم  باختنا  ار  یناسک 
(1) .دننک هلباقم  دنتسیاب و  دیاب  دسرتب ، دز 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مه  بالقنا  هنازرف  ربهر 

هب ار  وا  یناهج  ربکتم  ياه  تردق  دیدهت  هک  تسا  یتلم  تسا ؛ يا  هدازآ  عاجـش و  تلم  تلم ، نیا  .دشاب  عاجـش  دیاب  مدرم  هدنیامن 
تعاجش لطاب ، لباقم  رد  تعاجش  نمشد ، لباقم  رد  تعاجش  دسرتن ؛ دشاب و  عاجش  دیاب  مه  وا  هدنیامن  نیاربانب  دناشن ؛ یمن  بقع 

اما دیهد ؛ يأر  اهنآ  هب  دیورب  دنشاب ، تایـصوصخ  نیا  ياراد  هک  دیـسانشب  ار  یناسک  دیتسناوت  ناتدوخ  رگا  .قح  فرح  شریذپ  رد 
یم یفرعم  اهنآ  دیـسرپب ؛ دیـشاب ، هتـشاد  نانیمطا  اهنآ  هب  هک  ینیما  ياـه  مدآ  زا  روشک  هطقن  ره  رد  دـیرادن ، ییانـشآ  ناـتدوخ  رگا 
رارق وا  هدهع  رب  هک  ار  یگرزب  ياهراک  دـناوتب  دوش و  لیکـشت  مدرم  ارآ  هب  یکتم  یمدرم و  يوق ، سلجم  کی  هللاءاش  نا  ات  دـننک ،
نیا هک  دـنک ، دونـشخ  یـضار و  هللاءاـش  نا  تسا _  گرزب  هدازآ و  مدرم  نیا  هتـسیاش  هچنآ  قـبط  ار _  مدرم  دـهد و  ماـجنا  دراد ،

.دراد لابند  هب  مه  ار  یهلا  تیاضر 

ص198. ج18 ، رون ، هفیحص  - 1
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داسف اب  يدج  فلاخم  د )

داسف اب  يدج  فلاخم  د )

هزرابم داسف  اب  ات  دشاب ، فلاخم  ظفل ، هب  هن  نادند و  ُنب  زا  دج ، هب  تدش و  هب  يداصتقا  یلام و  داسف  اب  دشاب و  مه  داسف  ّدـض  دـیاب 
(1) .دنک

مِلاع صالخااب و  دنم ، ناوت  ه )

ِملاع صالخااب و  دنم ، ناوت  ه )

ترازو هچ  فلتخم _  ياه  هاگتـسد  نالوئـسم  تسا و  لئاسم  نیا  ساسا  رب  تیحالـص  .دـشاب  مه  ِملاع  صـالخااب و  دـنمناوت ، هتبلا 
نوناق ار  ناشرایعم  دـیاب  دنتـسه _  تیلاعف  لوغـشم  زکارم  نیا  هعومجمریز  رد  هک  ییاه  هاگتـسد  هچ  نابهگن و  ياروش  هچ  روشک ،

(2) .تسا هدش  ینیب  شیپ  لئاسم  نیا  نوناق  رد  اریز  دنهد ؛ رارق 

یبالقنا هیحور  تّوق و  دیما و  طاشن و  هیحور و  و )

یبالقنا هیحور  تّوق و  دیما و  طاشن و  هیحور و  و )

، دـسر یم  تسب  نب  رظن  هب  هک  ار  ییاـه  هار  دـناوتب  اـت  دـشاب  هتـشاد  دوجو  وا  رد  یبـالقنا  هیحور  توق و  دـیما و  طاـشن و  هیحور و 
(25/9/1382 نیوزق ، مدرم  گرزب  عامتجا  رد   ) (3) .دورب شیپ  دفاکشب و 

.18/10/1382 مق ، مدرم  فلتخم  راشقا  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 1

.18/10/1382 مق ، مدرم  فلتخم  راشقا  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 2
.25/9/1382 نیوزق ، مدرم  گرزب  عامتجا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 3
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بالقنا ياه  نادیم  رد  روضح  يارب  هدامآ  نامیا ، اب  ز )

بالقنا ياه  نادیم  رد  روضح  يارب  هدامآ  نامیا ، اب  ز )

زاین دروم  تیحالص  لقادح  زا  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوش ، یم  مالعا  اهنآ  تیحالص  نابهگن  ياروش  هلیـسو  هب  هک  یناسک  نآ 
.رت نییاپ  حطس  رد  دنتسه  يدارفا  رتالاب ، ياه  تیحالص  اب  دنتسه  يدارفا  دنوش ، یم  مالعا  هک  یناسک  نیا  نیب  رد  .تسا  رادروخرب 

باختنا ار  نیرتهب  ار ، حلـصا  دنـسانشب  دـننک ، هاگن  دـننک ، تقد  هک  تسا  نیا  هیباختنا  ياه  هزوح  اهرهـش و  مدرم  ناریا و  تلم  رنه 
نادـیم رد  روضح  يارب  یگدامآ  يراد و  نید  ظاحل  زا  نیرتهب  تناما ، صالخا و  ظاحل  زا  نیرتهب  ناـمیا ، ظاـحل  زا  نیرتهب  دـننک ؛

.دننک باختنا  ار  مدرم  ياهزاین  هب  تبسن  نیرتدنمدرد  نیرت و  سانشدرد  بالقنا ؛ ياه 

ناگتخیهرف زا  یهورگ  هاگدید  زا  يروهمج  تسایر  حلصا  دزمان  ياه  یگژیو  . 3

هراشا

ناگتخیهرف زا  یهورگ  هاگدید  زا  يروهمج  تسایر  حلصا  دزمان  ياه  یگژیو  . 3

راهچ و تشونرس  ندرپس  رد  یلصا  شقن  هک  اجنآ  زا  هتفرگ و  رارق  يرگید  زاس  تشونرس  باختنا  هناتسآ  رد  زیزع  ناریا  هک  نونکا 
هـس ياهروحم  هب  هجوت  اب  دارفا  باختنا  رد  تسا  هتـسیاش  تسا ، هدروخ  هرگ  زیزع  مدرم  امـش  باختنا  هب  روشک  لاس  تشه  اسب  هچ 

.میشاب هتشاد  یفاک  هجوت  اهادیدناک  ياه  یگژیو  هب  هناگ ،

مدرم نکش  نمشد  هدرتسگ و  روضح  یخیرات ، مهم  چیپ  بالقنا  ربهر  ریبعت  هب  ینونک و  ساسح  طیارـش  رد  هتکن  نیرت  مهم  لوا _ 
ار ییارجا  تالاکشا  یخرب  هداد و  صیخشت  یبوخ  هب  ار  یلصا  لئاسم  هک  دنا  هداد  ناشن  ام  مدرم  .تسا  دادرخ 92  تاباختنا 24  رد 

خسار میمصت  رد 
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رد روبص  ریصب و  مدرم  هدننک  هریخ  روضح  اعدم  نیا  ریذپانراکنا  دهاش  .دنهد  یمن  تلاخد  یمالـسا  ماظن  لصا  زا  تیامح  هب  دوخ 
.تسا يداصتقا  یتشیعم و  تخس  طیارش  رد  مه  نآ  روشک  رسارس  نمهب  میظع 22  شیامه 

زورما زاین  .هدرک  طلـسم  روشک  رب  ار  يزرورهم _  ات  یگدـنزاس  زا  صاخ _  ینامتفگ  هراومه  يروهمج  تسایر  تاـباختنا  مود _ 
یمن تسد  هب  هناربدم » تمواقم   » اب زج  هک  تسا  یمالسا  تفرشیپ  نیریش  شخب و  هجیتن  یلو  تمحزرپ  ریـسم  رد  تکرح  ام  هعماج 

هنالیلذ شزاس  هنوگره  رب  یلخاد  ياهریبدتءوس  یجراخ و  ياه  میرحت  ربارب  رد  ار  هناروبـص  تمواقم  دنا  هداد  ناشن  ام  مدرم  .دـیآ 
.دنرادن تالکشم  اب  هلباقم  يارب  ریبدت  شالت و  زج  يراظتنا  مه  نالوئسم  زا  دنا و  هداد  حیجرت 

يدارفا يارب  صاخ و  یتاغیلبت  هویـش  اب  ینایرج  هورگ و  درف ، ره  يروهمج ، تساـیر  تاـباختنا  ناـمز  هب  ندـش  کـیدزن  اـب  موس _ 
مه یهورگ  .دـنا  هدـمآ  نادـیم  هب  يرظن  دروم  قادـصم  زا  تیامح  يارب  یتاباختنا  راعـش  اب  یتح  هدرک و  ماگنهدوز  يدزمان  مالعا 

لیکـشت هب  يدارفا  .دـنا  هدرک  رازگرب  ییاه  گنیتیم  هدـیزگرب و  ناشروضح  مالعا  يزاس  هنیمز  يارب  ار  توعد  يراگن و  همان  هویش 
دـشابن نوناق  قالخا و  فالخ  هک  مادام  ناشتامادقا  دارفا  نیا  همه  ام  رظن  زا  .دنا  هدیزرو  تردابم  يا  هناسر  يزاساضف  اه و  فالتئا 

ام اذل  .تسا  هتخادرپ  نآ  هب  ینایرج  رتمک  هک  تسا  حلـصا » دزمان   » ياه صخاش  تسا  تلفغ  دروم  نانچمه  هچنآ  اما  تسا ، مرتحم 
هللا و همحر  لحار  ماما  ياهدومنهر  زا  هتفرگرب  ار  اه  صخاش  نیرت  مهم  تاساسحا ، اـهوهایه و  نیا  زا  غراـف  میتسناد  مزـال  دوخ  رب 

هتـشاد یقطنم  یباختنا  هدنیآ  رد  هدرک و  تواضق  دوخ  ات  میراذـگ  نایم  رد  نامزیزع  مدرم  اب  نامز ، تایـضتقم  نام و  یبالقنا  ربهر 
.دنشاب
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يدرف ياه  یگژیو  فلا )

يدرف ياه  یگژیو  فلا )

شود رب  ار  شتامادقا  هنیزه  دیابن  روشک  ییارجا  راد  ناّکـس  .تسا  روهمج  سیئر  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یقیقح : يرادـم  تیالو  . 1
رادم رب  هک  تسا  یسک  درف  نیرتهب  .دنک  لمع  ریخأت  اب  ای  دنکن  لمع  ناشیا  ینلع  ریغ  ینلع و  تاروتسد  هب  دیابن  و  دراذگب ؛ يربهر 

هب .تسا  حلـصا  باختنا  ياه  هصخاش  رگید  زا  يرادم  تیالو  نیاربانب  .دـنک  هابتـشا  رتمک  ات  دـنک  تکرح  هیقف  ّیلو  يرکف  هموظنم 
نوناق رد  دراد و  رارق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تباین  هاـگیاج  رد  تسا ، يربهر  هک  ماـظن  لوا  صخـش  اـم  داـقتعا 
هاگیاج تکرح و  ریـسم  نیا  تهج  فالخ  رد  دهاوخب ، یـسک  ره  .تسا  هدـش  دـیکأت  ریوصت و  یبوخ  هب  ریـسم  نیا  مه  ام  یـساسا 

رد نونکات  زین  رایـشه  مدرم  درادـن و  ار  ندـش  باختنا  تیحالـص  عطق  روط  هب  دـهد ، لزنت  یتافیرـشت  یهاگیاج  هب  ار  هیقف  تیـالو 
.دنا هدوب  هیقف  تیالو  نابیتشپ  یماح و  هراومه  دیکأت و  ار  رما  نیا  فلتخم  ياه  باختنا 

لـصف شیاه  تبحـص  هک  دـشاب  هتـشاد  روضح  ماظن  سأر  رد  يدرف  تسا  زاین  روشک ، رد  تینما  ماظن و  تیبثت  داجیا و  يارب  ًاساسا 
یلم و فلتخم  ياه  هصرع  رد  بالقنا  ماظن و  ظفاح  تیالو  نونکات  هکنانچمه  .دتسیاب  مدق  تباث  بالقنا  ریسم  رد  هدوب و  باطخلا 

.دنا هدوب  یلمارف 

هیقف تیالو  دوجو  یمالسا  ياهروشک  رگید  هب  تبسن  ناریا  زایتما  ًالصا  تسا و  هیقف  ّیلو  یلعف  طیارش  رد  مالسا  ظفح  یلصا  لماع 
.دش یم  التبم  رصم  ًاتیاهن  ای  ناتسناغفا و  قارع ، لثم  ییاهروشک  تشونرـس  هب  مه  ناریا  دوبن ، روشک  نیا  رد  هیقف  تیالو  رگا  .تسا 

نارحب ناشورخ  جاوما  رد  ماظن  یتشک  دوبن ، ساسح  ياه  تیعقوم  رد  هیقف  ّیلو  صخـش  عطاق  تامیمـصت  رگا  هک  میناد  یم  ام  همه 
.تسکش یم  مه  رد  اه 
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خیرات لوط  رد  نوچ  .دشاب  هتـشاد  نید  هغدغد  هک  تسا  نیا  حلـصا  يادیدناک  یگژیو  نیرت  مهم  نیلوا و  يرادمدهعت : نّیدت و  . 2
.تسا هدوبن  هدرتسگ  دح  نیا  ات  مالسا  اب  هزرابم  تاناکما  هاگ  چیه  هدوبن و  همجه  مالسا  نید و  هیلع  رب  زورما  لثم  ینامز  چیه  رـشب 

نید و ظفح  هغدغد  هک  میشاب  هتشاد  راظتنا  میناوت  یمن  درادن ، لالح  مارح و  هب  یهجوت  دوخ  تاغیلبت  رد  هک  یسک  زا  تسا  نشور 
.دشاب هتشاد  ار  يداصتقا  دسافم  زا  يریگولج 

اب فلاخم  نآ و  يارجا  مالـسا و  ماکحا  هب  دقتعم  ناملـسم ، دص  رد  دص  بختنم  صخـش  دیاب  هک  دـیامرف  یم  لحار  ماما  ترـضح 
: دشاب یفارحنا  ياه  بتکم 

بتکم اب  فلاخم  مالـسا و  ماکحا  يارجا  هب  دقتعم  مالـسا و  ماکحا  هب  دقتعم  ناملـسم و  دص  رد  دـص  هک  دـننک  باختنا  ار  یناسک 
(1) .دنشاب یمالسا  يروهمج  هب  دقتعم  یفارحنا و  ياه 

هب تسا ، ینید  ياه  هزومآ  زا  هتفرگ  تئشن  هک  ار  یساسا  نوناق  یمالسا و  يروهمج  ماظن  هب  داقتعا  دوخ  لابند  هب  ینید  داقتعا  هتبلا 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هللا  همحر  ماما  ترضح  اذل  دراد و  هارمه 

ریغ دهعتم  یمالـسا ، یـصاخشا  دییامن و  تقفاوم  مه  اب  صاخـشا  باختنا  رد  ناکمالا  یتح  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا  هناعـضاوتم  نم 
مالـسا و هب  هک  دـیهد  یناـسک  تسد  هب  ار  دوخ  روـشک  مالـسا و  تشونرـس  دـیریگب و  رظن  رد  ار  یهلا  میقتـسم  طارـص  زا  فرحنم 

ماکحا هب  تبسن  دقتعم و  یساسا  نوناق  یمالسا و  يروهمج 

ص75. ج12 ، رون ، هفیحص  - 1
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(1) .دنرادن مدقم  روشک  تحلصم  رب  ار  دوخ  تعفنم  دنشاب و  دهعتم  یهلا  ینارون 

، تسا ناشنابز  هقلقل  مالسا  هک  یناسک  باختنا  زا  دناد و  یم  زاسراک  اتسار  نیا  رد  ار  ینورد  یبلق و  داقتعا  هللا  همحر  ماما  ترضح 
: دنیامن یم  ریذحت 

یمالسا يروهمج  مالسا و  درد  هب  هک  دنشاب  یناسک  دیاب  دنوش  یم  نییعت  هک  يدارفا  دشاب ، یمالسا  نیزاوم  يور  دیاب  ام  زیچ  همه 
لوا رد  هکنیا  امک  دنـشاب ، هتـشادن  هدـیقع  یلو  دـننک  راهظا  طقف  هن  تسا ، بوخ  مالـسا  هک  دـشاب  نیا  مه  ناـش  هدـیقع  دـنروخب و 

(2) .دنوش یم  باختنا  ًانوناق  ناملسم  ریغ  یمسر  ياه  تیلقا  هتبلا  .دندرک  یم  مالسا  راهظا  اه  یلیخ  بالقنا 

بالقنا ياه  شزرا  هب  تبـسن  هک  دوش  باختنا  يدرف  دـیاب  تاباختنا  نایرج  رد  بالقنا : ياه  شزرا  هب  رادافو  ماـظن و  هب  دـقتعم  . 3
نایاپ هب  مالـسا  هک  دـنراد  داـقتعا  دارفا  زا  یخرب  هنافـسأتم  دـنک ، ملع  نید  ربارب  رد  ار  يدازآ  یـسارکومد و  هکنیا  هن  دـشاب  راداـفو 
نایاپ هب  دـقتعم  دارفا  نیا  .دـبای  یم  روهظ  یناسنا  تایبدا  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  تسا و  هدیـسر  دوخ  نارود 
دشاب یم  ضراعت  داضت و  رد  نید  نآرق و  حیرص  صن  اب  اهدرکیور  نیا  هک  دنتسه  ییارگ  ناسنا  رصع  زاغآ  ییارگ و  مالسا  رـصع 

.دنا هتفر  نوریب  میقتسم  طارص  زا  راتفرگ و  رگید  تافارحنا  هب  زین  يا  هدع  و 

: دیامرف یم  هللا  همحر  ماما  ترضح 

نم دنشاب و  تیمالسا  تیناسنا و  میقتسم  طارص  رب  دنشابن ، یبرغ  یقرش و  مالسا ، هب  دهعتم  هک  دینک  باختنا  ار  يدارفا 

ص269. ج11 ، رون ، هفیحص  - 1

ص179. ج18 ، رون ، هفیحص  - 2
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(1) .دننکب لمع  تسام  هاوخلد  تسام و  تلم  همه  هاوخلد  هک  يروط  هب  یگتسیاش و  هب  مه  ار  هلحرم  نیا  هک  مراودیما 

رود رظن  زا  ار  نآ  هاگ  چیه  دیابن  هک  تسا  حالـصا  يادیدناک  ياه  هصخاش  زا  دیدرت  یب  یعقاو ، مالـسا  ریـسم  رد  تکرح  دـهعت و 
: دندومرف یم  لحار  ماما  هک  هنوگ  نامه  میرادب 

شیارگ هن  دنراد ، پچ  شیارگ  هن  هک  یناسک  ملـسم ، دهعتم  صاخـشا  مه  اب  همه  میورب و  اه  قودنـص  ياپ  مه  اب  دـیاب  همه  زورما 
ات دینک  نییعت  ار  صاخـشا  نیا  دنـشورفب ، فرط  نآ  هب  دـنهاوخ  یم  ار  ام  هن  دنـشورفب ، اهنآ  هب  دـنهاوخ  یم  ار  ام  هن  دـنراد ، تسار 

(2) .دشاب حیحص  تشونرس  مالسا ، تشونرس  امش و  تشونرس 

: دیامرف یم  دنا و  هداد  میمعت  زین  اهاروش  دروم  رد  یتح  ار  یگژیو  نیا  هللا  همحر  ماما  ترضح 

ار ناشیاه  مشچ  هک  تسا  نیا  تلم ، ياهرشق  همه  رب  ناگرزب و  ناناوج ، امش  همه  رب  نایاقآ ، همه  رب  تسا  مزال  نآلا  هک  يزیچ  نآ 
، دنـشاب نمؤم  هکنیا  لوا  دنـشاب : هتـشاد  ار  یـصاخ  تافـص  دننک ، یم  نییعت  اهاروش  يارب  هک  يدارفا  تقد ، اب  هعلاطم ، اب  دـننک ، زاب 

یبرغ یقرـش و  دنـشاب ، یمالـسا  دنـشاب ، نیما  دنـشاب ، مدرم  راد  فرط  دنهاوخب ، ار  یمالـسا  يروهمج  دـشاب ، تضهن  نیا  هب  نمؤم 
(3) .دنشاب هتشادن  یبتکم  فارحنا  دنشابن ،

دقتعم هدنیآ  روهمج  سیئر  دراد  ترورض  يداقتعا : یقالخا و  تمالس  . 4

ص284. ج11 ، رون ، هفیحص  - 1
ص7. ج12 ، رون ، هفیحص  - 2

ص271. ج9 ، رون ، هفیحص  - 3
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شا هتـشذگ  قباوس  لمع و  رد  دیاب  مدرم  هکنیا  رب  هوالع  .دشاب  یتسد  كاپ  تقادص و  ًاصوصخ  قالخا  اوقت و  مالـسا و  هب  مزتلم  و 
.دنشاب هدید  شیاهراعش  هب  لمع  رد  ًاصوصخ  ار  تحارص  تقادص و 

مدرم هماع  تالکشم  كرد  زا  رود  هب  یفارـشا و  هدنیآ  تلود  سیئر  یگدنز  هچنانچ  یمدرم : تسیز و  هداس  یجیـسب ، یبالقنا ، . 5
یجیـسب یبالقنا و  هیحور  گنهرف و  ياراد  دـیاب  يدرف  نینچ  .دریگب  رظن  رد  تالکـشم  لح  يارب  ار  اه  تیولوا  دـناوت  یمن  دـشاب ،

.دوشن راچد  يراک  هظفاحم  هب  ات  دشاب 

مه یعمج  ياوقت  تمالـس و  زا  دـیاب  يدرف  ياوقت  تمالـس و  رب  هوالع  روهمج  سیئر  هداوناـخ : ناـیفارطا و  تلاـصا  تمالـس و  . 6
وا تیعقوم  زا  هدافتسا  ءوس  دصق  ای  هتشاد  هقباس  ءوس  هک  دشابن  یسک  یگداوناخ  یسایس و  نایفارطا  رد  ًاصوصخ  دشاب و  رادروخرب 

.دشاب هتشاد  دوخ  دصاقم  يارب  ار 

يراکرپ ترورـض  مینک ، یط  دوخ  يابقر  زا  رت  عیرـس  ار  تفرـشیپ  ياه  هلپ  دـیاب  هک  ینامز  رد  ییارگ : لوحت  يراکرپ و  طاشن ، . 7
.دوش یم  ساسحا  شیپ  زا  شیب  تلود  سیئر  هنایارگ  لوحت  هنالقاع و 

يربهر رظن  تحت  دیاب  هک  تسا  دروم  نیمه  ناهج  فعضتسم  ياه  تلم  دیما  هطقن  یمالـسا و  ناریا  زیمم  هجو  يزیتسرابکتـسا : . 8
.دراد ترورض  نیطسلف  تلم  هژیو  هب  هقطنم  هدیدمتس  هدش و  رادیب  هزات  ناملسم  ياه  تلم  هب  کمک  .دبای  همادا 

ییارجا یتیریدم و  ياه  یگژیو  ب )

ییارجا یتیریدم و  ياه  یگژیو  ب )

، تلاـکو ترازو ، تساـیر ، نوچ  یلبق  ياـه  تیلوئـسم  نیواـنع  زا  ریغ  يزیچ  روشک  هرادا  ییاـناوت  روشک : هرادا  تیفرظ  ناوت و  . 1
نآ دننام  تنواعم و 
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داعبا هب  ًاعقاو  دیاب  دـنهد  یم  رارق  مدرم  باختنا  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  یناسک  دـندرک  دـیکأت  بالقنا  مظعم  ربهر  هکنانچمه  .تسا 
ياه تیلوئسم  نطب  رد  ار  نیا  دنـشاب و  نداد » راک  راب  ریز  هناش   » لها فورعم  لوق  هب  هدوب و  فقاو  راک  ییارجا  نیگنـس  فلتخم و 

.دنشاب هدرک  تباث  هتشذگ 

لح ار  روشک  تالکشم  دناوت  یمن  یعیبط  روط  هب  دشاب  يدمآراک  صصخت و  دقاف  بختنم  صخش  رگا  يدمآراک : صـصخت و  . 2
.دشاب هتشاد  ...و  یگنهرف  يداصتقا ، یعامتجا ، یسایس ، ياه  هصرع  رد  قفوم  يروضح  دنک و 

یلو بش  زامن  لها  اوقتاب و  درف  هکارچ  دـشاب ؛ يدـمآراک  یـسایس و  یفاـک  تسارف  ینیبزیت و  مهف ، ياراد  دـیاب  حلـصا  يادـیدناک 
.دشاب مزال  يدنمناوت  یسایس و  مهف  ياراد  دیاب  تسین ، بسانم  تسپ  نیا  يدصت  يارب  دمآراکان  ای  حول  هداس 

نوناق و رب  دیکأت  نالوئسم ، هشقانم  دروم  تاعوضوم  رد  يربهر  ندوب  باطخلا  لصف  رب  هوالع  میمـصت : رد  تیعطاق  تعاجـش و  . 3
زا تسرد  میمصت  هب  ندیـسر  زا  دعب  دناوتب  دیاب  روهمج  سیئر  .دراد  ییالاب  تیمها  دشاب ، ادیدناک  لیم  فالخ  هچرگا  نآ  هب  لمع 

.دنک ارجا  مالعا و  تیعطاق  اب  ار  نآ  یسانشراک ، ریسم 

يربهر تانایب  رد  یمالـسا » تفرـشیپ   » نیرت مهم  تلادع  ریبدت : تینالقع و  ینیب ، عقاو  اب  هارمه  ییارگ  نامرآ  یهاوخ و  تلادع  . 4
، هناـنیب عقاو  ییارگ  ناـمرآ  اـب  یگدزراعـش  زا  رود  هب  زین  هدـنیآ  تلود  يوس  زا  دـیاب  هک  تسا  یمالـسا  ماـظن  یگژیو  نیرت  مهم  و 

.دربب شیپ  ار  روشک  دشاب و  شخبرثا  ات  دوش  لابند  ریبدت  تینالقع و 

دنچ رد  اهنت  دناوت  یم  روهمج  سیئر  یسانشراک : میت  همانرب و  ياراد  . 5

باختنا www.Ghaemiyeh.comهسامح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


130 ص :

روما هیقب  رد  هلاس و  جـنپ  بوصم  ياه  همانرب  زادـنا و  مشچ  ریـسم  رد  تکرح  يارب  ًانمـض  .دـشاب  یلـصا  رظن  بحاص  صاخ  هزوح 
لیر حالصا  دمآراک و  نیناوق  اب  زین  یمالسا  ياروش  سلجم  دشاب و  ییارجا  همانرب  ياراد  روشک  .دشاب  هتـشاد  یـسانشراک  میت  دیاب 

.دزاس مهارف  ار  فادها  ققحت  تابجوم  اه  يراذگ 

یسایس یگنهرف و  يداصتقا ، ياه  میت  هدش  یسانشراک  تامیمصت  رب  دیکأت  نمض  دیاب  روهمج  سیئر  يریذپدقن : ردص و  هعـس  . 6
يارب ار  مزال  تعاجـش  ردـص و  هعـس  دـشاب و  هتـشاد  اه  همانرب  مـالعا  ناـمز  رد  ناسانـشراک  يداـقتنا  تارظن  هب  مه  یهاـگن  دوخ ،

.دشاب هتشاد  یلامتحا  ياه  یتساک  حالصا  شریذپ و 

تسا و زاس  ندمت  انبریز و  یمالـسا  یگدنز  کبـس  گنهرف و  تلادع ، تفرـشیپ و  ههد  رد  تفرـشیپ : ملع و  گنهرف ، هب  مامتها  . 7
ات هدـیا  دـیلوت  طخ  ریـسم  زا  تیامح  يرورپ و  هبخن  هژیو  هب  یملع ، ياـهرب  ناـیم  هب  هجوت  زادـنا 1404 ، مشچ  قفا  هب  ندیـسر  يارب 

.تسا ریذپ  ناکما  روهمج  سیئر  هژیو  تیامح  اب  رازاب  تعنص و 

هب طلـسم و  یـسایس  روما  بناوج  همه  هب  دـیاب  روهمج  سیئر  یعامتجا : تیلوبقم  ندوب و  داـمتعا  دروم  یـسایس ، روما  هب  طلـست  . 8
یـسایس ياه  هزوح  رد  ًالبق  هتفایرد و  ار  روشک  هرادا  هوحن  دـشاب ؛ هتـشکراک  ملاس و  نارادمتـسایس  دامتعا  دروم  ّربدـم و  حالطـصا 

هک تسا  مزال  مه  یتاباختنا  ياه  تباقر  رد  یعاـمتجا  تیلوبقم  .دوشن  رگن  یـشخب  اـت  دـشاب  هتـشاد  یتاـیلمع  رثؤم و  دورو  روشک ،
.دشاب اه  تیعقاو  رب  ینتبم  اهنت  دیاب  هدوب و  ییارجا  ریغ  ياه  هدعو  قیرط  زا  دیابن 

راک هب  دامتعا  ناگبخن : شدرگ  یتالیکشت و  راک  یعمج ، درخ  هب  دقتعم  . 9
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، هدـش هبرجت  رثؤم  زاسرداک  یتالیکـشت  راک  .ینایم  حوطـس  رد  دـلبراک  ناگبخن  زا  هدافتـسا  رتسب  رد  ناگبخن  زا  هدافتـسا  یعمج و 
.تسا يرورض  زین  دمآراکان  ناریدم  اب  ینیزگ  ياج  يارب  نانآ  لوقعم  دشر  يارب  يزاس  هنیمز  تیریدم و  .تسا  یتایح  رایسب 

بالقنا فطع  طاقن  اه و  هندرگ  رد  لوبق  لباق  قباوس  اهدرکلمع و  ج )

بالقنا فطع  طاقن  اه و  هندرگ  رد  لوبق  لباق  قباوس  اهدرکلمع و  ج )

لضف و هدرک ، هزرابم  هدوب و  لاعف  بالقنا  يزوریپ  تازراـبم  رد  شنـس  ياـضتقا  هب  هک  یـسک  سدـقم : عاـفد  بـالقنا و  نارود  . 1
ُهّللا َلَّضَف   » هـک میدـقتعم  .تـسا  هدوـب  سدـقم  عاـفد  بـالقنا  لوا  هـهد  رد  یمالــسا  ماـظن  گرزب  شلاـچ  نـیلوا  اـما  دراد ، يرترب 
دنا هداد  ناشن  نانیا  .دنمدقم  لزانم  رد  نیدعاق  رب  نارابناج  نارگاثیا و  هللا ، بزح  رظن  زا  .اًمیِظَع » اًرْجَأ  َنیِدِـعاَْقلا  یَلَع  َنیِدِـهاَجُْملا 

.دنرادن یلضف  نینچ  نارگید  دنرذگب و  دوخ  زیچ  همه  ناج و  زا  دنرضاح  ماظن  مالسا و  ظفح  هار  رد  هک 

ياسؤر ارچ  هک  دندرک  هیالگ  يداصتقا  دـسافم  اب  هزرابم  رما  رد  اوق  ياسؤر  زا  نام  یبالقنا  ربهر  ًاریخا  يداصتقا : داسف  اب  هزرابم  . 2
رد تاباختنا ، دزمان  اذـل  .دوش  دروخرب  يراعـش  هدـیدپ  نیا  اب  دـیابن  هک  دـندومن  دـیکأت  زین  دـنا و  هتـشادن  يدـج  یلمع  نونکات  اوق 

يداصتقا تالکـشم  لیالد  زا  یکی  هکارچ  .دـشاب  هدرک  یلجتم  ار  يداصتقا  داسف  اب  دروخرب  زا  يا  هناـشن  دـیاب  شا  یلبق  تیلوئـسم 
.تساه تشرد  هناد  يداصتقا  داسف  اب  دروخرب  مدع  مدرم ، هماع  زورما 

ار روشک  رد  یتانایرج  تیمکاح  شیوخ  رمع  موس  مود و  ياه  ههد  رد  یمالـسا  ماـظن  دادرخ : مود  نارود  تاـفارحنا  اـب  هزراـبم  . 3
رب ار  یتسیلاربیل  ياهوگلا  دندرک ، شالت  یمالسا  بالقنا  هب  داقتعا  یب  هک  هدرک  هبرجت 
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.دنـشاب هدرک  صخـشم  اهنآ  اب  ار  دوخ  تبـسن  دـیاب  يروهمج  تسایر  ياهدزمان  .دـنیامن  مکاح  روشک  تسایـس  داصتقا و  گنهرف ،
يارب هتـساخرب  هلباقم  هب  هتـشاد و  بالقنا  ورگ  رد  لد  هدوبن ، تکاـس  دادرخ  مود  نارود  ریگ  سفن  تخـس و  طیارـش  رد  هک  یـسک 

.تسا حجرا  هللا  بزح  تما 

ود نیا  رد  هک  یسک  .تشاد  هشیر  ریت 78  هنتف 18  رد  گرزب 88  هنتف  بالقنا  مظعم  ربهر  ریبعت  هب  هنتف 88 : رد  درکلمع  عضاوم و  . 4
شدرکلمع رد  يرگنشور  نمـض  مرن ، سدقم  عافد  هام  تشه  رد  هتـشاد و  هنوگرامع  نشور و  عضاوم  هنتف 88  ناـفوط  هژیو  هب  هنتف 

هدنیآ ياه  هنتف  قلخ  هب  زین  دوخ  دشاب و  دنلبرـس  زین  هدنیآ  ياه  هنتف  رد  ات  دوب  راودـیما  ناوت  یم  هدوب ، رود  هب  طیرفت  طارفا و  زا  زین 
.دیامنن کمک 

روهمج سیئر  .تسا  يرورـض  سدـقم _  یمان  اب  دـنچ  ره  یمان _  ره  اـب  فارحنا  هنوگره  اـب  هزراـبم  یفارحنا : هقلح  اـب  هزراـبم  . 5
تسور نیا  زا  .دشاب  هداد  ناشن  فاصنا  تیاعر  اب  تسوا  ییارگرابت  مدع  یعمج و  ياوقت  رگناشن  هک  ار  هزرابم  نیا  ًالبق  دیاب  هدنیآ 

.دوش عقاو  هللا  بزح  لابقا  دروم  دناوت  یمن  فارحنا  رگ  هیجوت  هک 

.هللاءاش نا  .دیامن  کمک  قطنم  لها  هب  لدعم ) نیرتالاب  ياراد   ) حلصا دزمان  نتفای  يارب  دناوت  یم  اه  یگژیو  نیا  هک  میرواب  نیا  رب 
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عبانم

هراشا

عبانم

اه لصف  ریز 

باتک

هیرشن

باتک

باتک

.نآرق

.1377 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  مارآ ، دمحا  همجرت : هایحلا ، نارگید ، اضردمحم و  یمیکح ،

.1391 تریصب ، یسایس ، تکراشم  شیازفا  ياهراکهار  عناوم و  یسررب  يدهم ، يدیعس ،

.1380 هنزور ، نارهت ، یناریا ، يرالاس  مدرم  ریدقت  بوبحم ، يزابهش ،

.ق  . 1378ه توریب ، هغالبلا ، جهن  حرش  حلاص ، یحبص 

.هیقف تاراشتنا  هغالبلا ، جهن  مالسالا ، ضیف 

.1371 نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، یسایس ، ياهداهن  یساسا و  قوقح  لضفلاوبا ، یضاق ،

.1382 باتک ، ناتسوب  مق ، یعامتجا ، یسایس و  ياه  هنحص  رد  مدرم  تکراشم  تیوقت  ياه  هار  اه و  هناسر  دیعس ، یمیرک ،

.1375 هناخ ، ترازو  نارهت ، ناریا ، رد  نانز  یسایس  تکراشم  نیرسن ، افصم ،

.1378 هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  زکرم  ماما ، هفیحص  هللا ، حور  دیس  ینیمخ ، يوسوم 

.1370، تاراشتنا هورگ  یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  نارهت ، رون ، هفیحص  هللا ، حور  دیس  ینیمخ ، يوسوم 
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.1386 یمالسا ، هعسوت  ندمت و  نارهت ، یمالسا ، تیمکاح  رد  يرالاس  مدرم  سابع ، دیس  يوبن ،

.1374 یتشهب ، دیهش  هاگشناد  نارهت ، ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  قوقح  دمحم ، دیس  یمشاه ،

هیرشن

هیرشن

.ناتسبات هرامش 20 ، ، 1380 یمالسا ، تموکح  همان  لصف  یسایس ،» تکراشم  رد  تیعورشم  عاونا  ریثأت  ، » رصاندمحم دیس  يوقت ،

هرامش 1. ، 1376 لوا ، لاس  یسایس ، مولع  همان  لصف  یسایس ،» تکراشم  موهفم  ، » دوواد یحریف ،

هرامش 9 و 10. ، 1384 موس ، لاس  دقن ، باتک  همان  لصف  فیلکت ،» ای  قح  تاباختنا  ، » نسحم نایربنق ،

.20/11/1382 ناریا ، همانزور  تاباختنا ،» یسانش  موهفم  ، » یلعنیسح يرذون ،
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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 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


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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