




هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، هشیدنا 

: هدنسیون

یمیقم نیسحمالغ 

: یپاچ رشان 

ۀیملاعلا هلآو )  هیلع  هللا  یلص  یفطصملا (  ۀعماج 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، 19هشیدنا 

باتک 19تاصخشم 

19هراشا

رشان 23نخس 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) یفطصملا یللملا  نیب  هاگشهوژپ  یسرد  نوتم  25همدقم 

29تسرهف

50راتفگشیپ

میهافم تایلک و  : لوا 54لصف 

54هراشا

میهافم تیمها و  56سرد 1:

56هراشا

ترورض تیمها و  . 156

هشیدنا موهفم  . 259

تسایس موهفم  . 360

یسایس هشیدنا  موهفم  . 461

ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  موهفم  . 562

( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  هنامز  یسایس و  راثآ  تیصخش ، : مود 70لصف 

70هراشا

یملعو يدرف  یگدنز  72سرد 2:

72هراشا

72همدقم

یگداوناخ طیحم  يدرف و  یگدنز  . 173

یشزومآ راودا  یملع و  تایح  . 276
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76هراشا

(1307 - 1288  ) لیصحت شزومآ و  هرود  76فلا )

(1321  - 1307  ) فیلأت سیردت و  هرود  77ب )

(1340  - 1321  ) توکس داهتجا و  هرود  77ج )

(1357-1340  ) یسایس تماعز  تیعجرم و  هرود  78د )

(1368  - 1357  ) یمالسا يروهمج  بالقنا و  يربهر  هرود  79ه )

ینیمخ ماما  یسایس  نوتم  راثآ و  . 379

79هراشا

صاخ یسایس  راثآ  نوتم و  80فلا )

80هراشا

رارسا فشک  . 1/ 80فلا

( یمالسا تموکح   ) هیقف تیالو  . 2/ 82فلا

هیقف یلو  تارایتخا  نوئش و  . 3/ 83فلا

( ماما هفیحص   ) رون هفیحص  . 4/ 84فلا

یهلا یسایس -  همان  تیصو  . 5/ 85فلا

ماع یسایس  راثآ  نوتم و  86ب )

86هراشا

هیالولا هفالخلا و  یلإ  هیادهلا  حابصم  86ب/1 .

هیقتلا یف  هلاسر  87ب/2 .

لهج لقع و  دونج  ثیدح  حرش  87ب/3 .

هدارالاو بلطلا  88ب/4 .

( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  رصع  یعامتجا  یسایس -  تالوحت  92سرد 3:

92هراشا

ماما هنامز  یعامتجا و  یسایس -  تالوحت  . 492

92هراشا

نآ مهم  تالوحت  ناهج و  93فلا )
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نآ مهم  لئاسم  مالسا و  ناهج  94ب )

نآ مهم  تالوحت  ناریا و  95ج )

95هراشا

(1320  - 1288  ) يولهپ روهظ  هیراجاق و  لاوز  هرود  96ج/1 .

(1340  - 1320  ) یبالقنا تصرف  يزکرم و  تردق  ألخ  هرود  99ج/2 .

(1342  - 1340  ) ینیمخ ماما  یسایس  ینید و  تیعجرم  هرود  زاغآ  102ج/3 .

دادرخ 1342 مایق 15  ياه  هنیمز  105ج/4 .

نویسالوتیپاک هحیال  ماما و  108ج/5 .

یمالسا تموکح  هشیدنا  نیوکت  یبالقنا و  يورین  تیبرت  هرود  109ج/6 .

(1357-1356  ) یبالقنا هیحور  ددجم  راجفنا  هرود  112ج/7 .

مایق رارمتسا  اه و  نیعبرا  هرود  زاغآ  مق و  يد  مایق 19  113ج/8 .

هاش همکاح  تئیه  رد  فاکش  سیراپ و  هب  ماما  ترجه  هرود  114ج/9 .

روشک هب  ماما  تشگزاب  هاش و  رارف  هرود  117ج/10 .

یمالسا يروهمج  تموکح  سیسأت  هرود  117ج/11 .

( راذگ هرود   ) ماما طخ  فلاخم  ياه  نایرج  ماما و  118ج/12 .

یمالسا بالقنا  تیبثت  هرود  ینیمخ و  ماما  120ج/13 .

( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  ینابم  يدابم و  : موس 128لصف 

128هراشا

یسانش هعماج  یسانش و  ناسنا  یسانش ، یتسه  یسانش ، تفرعم  ینابم  130سرد 4:

130هراشا

130همدقم

ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  يرظن  ینابم  132فلا )

یسانش یتسه  یسانش و  تفرعم  ینابم  . 1132

132هراشا

یسانش تفرعم  يانبم  . 1/1132

یسانش یتسه  يانبم  . 1/2134
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یسانش هعماج  یسانش و  ناسنا  ینابم  . 2137

یسانش ناسنا  يانبم  . 2/1137

یسانش هعماج  يانبم  . 2/2140

يراتفر ینافرع و  یهقف ، یمالک ، ینابم  152سرد 5:

152هراشا

یفسلف یمالک - يانبم  . 3152

یلوصا یهقف - يانبم  . 4157

یقالخا ینافرع -  يانبم  . 5161

ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  یلمع  يراتفر و  ینابم  163ب )

( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  تسایس  نید و  : مراهچ 170لصف 

170هراشا

نید تسایس و  موهفم  172سرد 6:

172هراشا

172همدقم

ثحب میهافم  نییبت  لوا : 174شخب 

174هراشا

تسایس موهفم  تیهام و  174فلا )

174هراشا

تسایس هژاو  يانعم  . 1-1176

تسایس یحالطصا  يانعم  . 2-1179

179هراشا

( تردق ظفح  ای  بسک   ) تردق . 1-2-1180

یبایزرا 181دقن و 

تلود هعلاطم  . 2-2-1182

یبایزرا 183دقن و 

تینما هافر و  هب  فوطعم  نارحب  تیریدم  . 3-2-1184
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یبایزرا 185دقن و 

تیالو يارجم  زا  تیاده  هب  فوطعم  هنالداع  تیریدم ) ) ریبدت . 4-2-1185

ینیمخ ماما  هاگن  رد  تسایس  عاونا  . 2190

190هراشا

( یناطیش  ) يروتاتکید هطلس و  هب  فوطعم  تسایس  . 3/1190

( یناویح  ) یناسفن هافر و  هب  فوطعم  تسایس  . 3/2191

( یمالسا  ) یهلا یناسنا و  هب  فوطعم  تسایس  . 3/3192

تسایس زا  رگید  فیرعت  . 5192

يدنب عمج  . 6193

نید موهفم  تیهام و   ( 194ب

تسایس نید و  ینیشن  مه  مود : شخب  200سرد 7:

200هراشا

یموهفم دعُب  رد  تسایس  نید و  ینیشن  مه  200فلا )

200هراشا

تسایس نید و  یگتخیمآرد  . 1201

مسیرالوکس یفن  تسایس و  نید و  یگتخیمآ  لیالد  . 2204

204هراشا

مالسا نیناوق  تیعماج  . 2/1205

( مالسلا مهیلع  ) نیموصعم هریس  . 2/2206

ماکحا يارجا  هب  مالسا  مامتها  ترورض و  . 2/3207

يداهن دعٌب  رد  تسایس  نید و  ینیشن  مه  208ب )

208هراشا

یتموکح نوناق  نید و  هطبار  . 1209

تلود نید و  هطبار  . 2210

تموکح نید و  هطبار  . 3210

تسایس ینید و  ياه  هزوح  هطبار  . 4211
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تسایس دجسم و  هطبار  . 5212

تسایس نید و  کیکفت  مّهوت  للع  213د )

213هراشا

تسایس تیهام  زا  طلغ  یقلت  . 1213

هدزرامعتسا رامعتسا و  لماع  . 2214

یسایس ملاع  ینید و  ملاع  نیب  هقرفت  داجیا  . 3215

يدابع لئاسم  زا  طلغ  ریسفت  فیرعت و  . 4216

یسایس دهعتم و  نویناحور  زا  ییادز  تسادق  . 5217

هعماج رد  تیناحور  ندرک  لمع  دب  . 6219

ترخآ ایند و  نیب  ضراعت  داجیا  . 7220

قالخا سفن و  بیذهت  زا  طلغ  یقلت  . 8221

يریگ 222هجیتن 

( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  تموکح  هیقف و  تیالو  هیرظن  : مجنپ 228لصف 

228هراشا

هیقف هقلطم  تیالو  موهفم  فلا ) 230سرد 8:

230هراشا

همدقم . 1230

تیالو يوغل  موهفم  . 2231

تیالو یحالطصا  يانعم  . 3233

نآ یهقف  ياهدربراک  تیالو و  ماسقا  . 4237

« هیقف هقلطم  تیالو   » هیرظن رد  قالطا »  » موهفم . 5242

هیقف تیالو  ناکرا  . 6248

248هراشا

تیالو لعاج  248فلا )

یلو 249ب )

هیلع یلوم  249ج )
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تیالو ورملق  250د )

هیقف تیالو  هنیشیپ  هلدا و  256سرد 9:

256هراشا

هیقف تیالو  هیرظن  لیالد  256ب )

هیقف تیالو  یلقع  هلدا  . 1-7256

یلقع ترورض  تهادب و  لصا  256فلا )

مالسا ماکحا  يارجا  ترورض  257ب )

هیقف تیالو  یلقن  هلدا  . 2-7257

257هراشا

( اهقف ماع  بصن   ) قودص هلسرم  258فلا )

( مالسا نوصح   ) ینئاطب هزمح  نب  یلع  تیاور  260ب )

( ناربمایپ يراد  تناما   ) ینوکس هقثوم  261ج )

( یعامتجا لئاسم  لوئسم  ( ) جع ) نامز ماما  هب  بوسنم  عیقوت  261د )

( اهقف ماع  بصن   ) هلظنح نب  رمع  هلوبقم  262ه )

( هماع تیالو  ناثراو   ) حادق هحیحص  263و )

اهقف یسایس  تیالو  طیارش  . 8264

264هراشا

تهاقف . 8 - 1265

( تیریدم  ) یسایس تیافک  . 8 - 2266

تلادع . 8 - 3267

« هیقف تیالو   » یخیرات هنیشیپ  . 9267

267هراشا

روضح رصع  رد  تیالو »  » هیرظن . 9 - 1268

تبیغ رصع  رد  هیقف » تیالو   » هیرظن . 9 - 2268

تبیغ رصع  رد  هیقف  تیالو  هیرظن  روطت  ریس  . 9 - 3270

270هراشا
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هیقف هیقت  رصع  270فلا )

هیقف یسایس  يراکمه  رصع  273ب )

هیقف یسایس  تراظن  رصع  274ج )

هیقف یسایس  تیالو  رصع  276د )

يریگ هجیتن  . 10278

ییالو تموکح  راتخاس  لوصا و  يدابم ، 284سرد 10:ج )

284هراشا

284همدقم

یهقف تیالو  تموکح  لوصا  يدابم و  . 1285

285هراشا

نید تیعماج  تیلمکا و  لصا  285فلا )

مزال داهتجا  لصا  288ب )

تموکح موزل  لصا  292ج )

ماظن ظفح  لصا  293د )

بجاو همدقم  لصا  294ه )

فطل هدعاق  295و )

يربهر تماما و  لصا  296ز )

تموکح لکش  تیهام و  . 2297

تموکح ياه  هژیوراک  . 3298

یمالسا يروهمج  تموکح  ناکرا  . 4300

یمالسا يروهمج  تموکح  راتخاس  . 5303

یمالسا يروهمج  تموکح  رصانع  . 6305

305هراشا

تعیرش هللا و  تیمکاح  305فلا )

هیقف هقلطم  تیالو  306ب )

مدرم 307ج )
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اوق کیکفت  308د )

يراذگ نوناق  هاگتسد  هننقم /  هوق  309ه )

تلادع هاگتسد  هیئاضق / هوق  311و )

تموکح هاگتسد  هیرجم /  هوق  312ز )

هجیتن . 7313

( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  تکراشم  تیعورشم و  : مشش 318لصف 

318هراشا

یسایس تیعورشم  320سرد 11:

320هراشا

هلئسم حرط  . 1320

شهوژپ يوگلا  شور و  . 2322

تموکح یسایس  تیعورشم  . 3325

325هراشا

تیعورشم موهفم  325فلا )

325هراشا

تیعورشم يوغل  موهفم  . 1326

تیعورشم یحالطصا  موهفم  . 2326

تیعورشم ناکرا  اه و  هفلؤم  329ب )

329هراشا

تیعورشم أشنم  . 1329

تیعورشم عبانم  . 2330

رازگراک تیعورشم  . 3330

تعاطا تیعورشم  . 4331

تیعورشم كالم  ینابم و  . 5331

تیعورشم ياه  هیرظن  333ج )

333هراشا
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( فده هب  فوطعم  تینالقع   ) یفرع ینوناق -  تیعورشم  . 1333

( یعامتجا موسر  هب  فوطعم  ننس   ) یتنس تیعورشم  . 2334

( اورنامرف صخش  هب  فوطعم  ياه  هبذاج   ) ییامزیراک تیعورشم  . 3335

( یقلَخ هب  فوطعم  تیناقح   ) یعیبط تیعورشم  . 4336

( هبلغ روز و  هب  فوطعم  تیناقح   ) یبّلغت تیعورشم  . 5336

( یسایس هقف  هب  فوطعم  تینالقع   ) یهلا ینوناق -  تیعورشم  . 6337

مدرم یسایس  تکراشم  344سرد 4:12 .

344هراشا

همدقم 344فلا )

یسایس تکراشم  موهفم  346ب )

یسایس تکراشم  ینابم  يدابم و  348ج )

348هراشا

یمالک ینابم  . 1350

350هراشا

ناسنا تفالخ  دیحوت و  . 1/1350

نید تیعماج  تیلمکا و  لصا  . 1/2351

فطل هدعاق  . 1/3352

یهقف ینابم  . 2352

352هراشا

اروش . 2/1353

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 2/2354

يراتخاس ياهراکزاس  ینابم و  . 3356

356هراشا

یندم هعماج  . 3/1356

یسایس بازحا  . 3/2357

اوق کیکفت  . 3/3360
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یگدنیامن ماظن  . 3/4360

یشرگن یگنهرف و  ینابم  . 4361

361هراشا

تینالقع . 4/1361

یسایس تردق  يریذپ  داقتنا  . 4/2362

دامتعا . 4/3362

يرطف یلقع و  يانبم  . 5363

تیعورشم تکراشم و  ياهامن  ضقانتم  370سرد 5:13 .

370هراشا

370همدقم

شزرا شور و  ینیشن  مه  تیمالسا /  تیروهمج و  371فلا )

تموکح لکش  . 1371

یمالسا تموکح  لکش  . 2371

تیمالسا تیروهمج و  ینیشن  مه  . 3373

عرش يأر و  ینیشن  مه  تیعورشم /  تیلوبقم و  373ب )

تیلوبقم هب  تیناقح  زاین  . 1373

تیلوبقم تیعورشم و  يانبم  . 2376

تیلوبقم تیناقح و  رخأت  مدقت و  . 3377

رادربنامرف اورنامرف و  قوقح  لماعت  فیلکت / قح و  379ج )

ثحب حرط  . 1379

قح موهفم  . 2381

فیلکت موهفم  . 3383

فیلکت قح و  عبانم  ینابم و  . 4384

فیلکت قح و  تبسن  . 5385

لعج يأر و  ینیشن  مه  باصتنا / باختنا و  387د )

387هراشا
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باختنا هیرظن  . 1388

388هراشا

( یباختنا تلاکو   ) لّوا 389ریسفت 

یباصتنا یباختنا -  هیرظن  . 2389

باصتنا هیرظن  . 3390

يریگ هجیتن  . 6392

392هراشا

باختنا هیرظن  401فلا )

باصتنا هیرظن  402ج )

للملا نیب  طباور  یجراخ و  تسایس  : متفه 404لصف 

404هراشا

یجراخ تسایس  لوصا  فادها و  موهفم ، 406سرد 14:

406هراشا

همدقم . 1406

یسانش موهفم  . 2408

ماما رظنم  زا  یجراخ  تسایس  عبانم  ینابم و  . 3410

ماما رظنم  زا  یجراخ  تسایس  فادها  . 4411

411هراشا

یلم حطس  رد  411فلا )

موس ناهج  مالسا و  ناهج  حطس  رد  412ب )

یناهج حطس  رد  413ج )

یجراخ تسایس  دعاوق  لوصا و  . 5414

414هراشا

یمالسا تما  تدحو  414فلا )

414هراشا

تدحو فده  415ترورض و 
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یمالسا ياه  یلم  تلودو  یمالسا  تدحو  416تبسن 

تدحو ینابم  اه و  417هصخاش 

لیبس یفن  هدعاق  421ب )

421هراشا

لیبس یفن  421موهفم 

لیبس یفن  هیذغت  422عبنم 

لیبس یفن  422داعبا 

( رامحتسا ) لیبس یفن  هدعاق  یگنهرف  422دعب 

( رامثتسا ) لیبس یفن  ةدعاق  یسایس  423دعُب 

( رامثتسا ) لیبس یفن  يداصتقا  425دعُب 

لیبس یفن  یماظن  426دعُب 

لیبس یفن  یلمع  ياهدومن  426قیداصم و 

( بالقنا ياه  شزرا  رودص   ) توعد لصا  427ج )

یللملا نیب  ياهدادرارق  اهنامیپ و  هب  مازتلا  لصا  429د )

يّربت ّیلوت و  لصا  430ه )

( نیمولظم نیفعضتسم و  زا  عافد   ) بولق فیلأت  لصا  434و )

( یعقاو دهعت  مدع  ) یبرغ هن  یقرش  هن  435ز )

ینیمخ ماما  رظنم  زا  ییارگ  عقاو  ییارگ و  نامرآ  شلاچ  ینیمخ و  ماما  . 6438

438هراشا

ییارگ عقاو  هیرظن  ياه  صخاش  438فلا )

ییارگ نامرآ  هیرظن  ياه  صخاش  439ب )

ینیمخ ماما  هنانیب ) عقاو  ییارگ  نامرآ   ) یقیفلت هیرظن  440ج )

440هراشا

هنانیب عقاو  ییارگ  نامرآ  هیرظن  ياه  صخاش  . 1441

یجراخ تسایس  رد  هنانیب » عقاو  ییارگ  نامرآ   » هیرظن راثآ  . 2442

يریگ هجیتن  . 7446
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عبانم 458تسرهف 

زکرم 471هرابرد 
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، هشیدنا 

باتک تاصخشم 

 - 1337 نسحمالغ ، یمیقم ، : هسانشرس

.يولع داجس  دیس  راتساریو  ؛ یمیقم نیسحمالغ  [/ باتک  ] هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، هشیدنا  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1393 (ص ،) یفطصملا رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  مق :  : رشن تاصخشم 

.ص 440: يرهاظ تاصخشم 

9-894-195-964-978: لایر 230000: کباش

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  431-440؛ .ص همانباتک :  : تشاددای

تسایـس و هرابرد  هاگدـید  . -- 1368  - 1279 ناریا ، یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  بـالقنا و  ربـهر  هللا ، حور  ینیمخ ، : عوـضوم
تموکح

تسایس مالسا و  : عوضوم

1393 775 فلا س9   / DSR1574: هرگنک يدنب  هدر 

955/0842: ییوید يدنب  هدر 

3551648: یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

2  : ص
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، هشیدنا 

یمیقم نیسحمالغ 

يولع داجس  دیس  راتساریو 

3  : ص
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رشان نخس 

ییوگ خساپ  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  ییاهزاین  ون ، ياه  شناد  ندمآدیدپ  اه و  شناد  دـیدپون  تایـضتقم  یعامتجا و  تالوحت 
زین یشزومآ  ياه  باتک  ور  نیازا  دیامن ؛ یم  يرورض  ار  صصختم  ياه  هرهچ  تیبرت  دیدج و  یلیـصحت  ياه  هتـشر  داجیا  نآ ، هب 

.دوش فیلأت  اه  ینوگرگد  نیا  هب  هجوت  اب  دیاب 

هقالع ناهوژپ و  شناد  هک  دـنک  یم  اضتقا  یطابترا  یگنهرف و  ياه  هناسر  هیاس  رد  برغ  یگنهرف  هطلـس  شرتسگ  ندـش و  یناهج 
دیدج و نوتم  دیلوت  یصصخت ، ياه  هتشر  داجیا  اب  مهم  نیا  دنوش و  انـشآ  یلاعتم  ياه  شزرا  اه و  هشیدنا  اب  ثحابم  نیا  هب  نادنم 

ثحابم هب  نتخادرپ  رد  هاگ  دنیارف  نیا  .دیسر  دهاوخ  ماجنارـس  هب  نایوجـشناد  هتفای  نامزاس  تیبرت  شزومآ و  هنماد  شرتسگ  ینغ ،
یم روهظ  هب  یـصصخت  هدـیچیپ و  نادـنچ  هن  یملع  ثحابم  شراگن  رد  هاگ  دوش و  یم  فیرعت  یـصصخت  نوتم  نیودـت  نیداینب و 

.دسر

یشزومآ ياه  هویش  نوتم و  رد  يرگنزاب  .تسایوپ  دنمنوناق و  مجسنم ، یشزومآ  ماظن  ورگ  رد  یـشزومآ  زکارم  یگدنلاب  یفرط  زا 
.دراد یپ  رد  ار  یشزومآ  زکارم  یملع  طاشن  هجیتن  رد  ییایوپ و  ماجسنا و  نیا  زین  اهنآ  یناسر  زور  هب  و 

ص:5
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یشزومآ راتخاس  حالصا  هشیدنا  رد  هک  تسا  ینایلاس  یمالـسا ، دنمهوکـش  بالقنا  تکرب  هب  ینید  مولع  ياه  هزوح  رتسب ، نیا  رد 
.دنا یسرد  نوتم  يرگنزاب  و 

یناریا ریغ  بالط  تیبرت  میلعت و  گرزب  تلاسر  هک  تسا  هعومجم  نیا  زا  یشخب  هیملاعلا » هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) یفطصملا هعماج  »
.تسا هداد  رارق  دوخ  شالت  هحولرس  ینید ، مولع  نوگانوگ  تاعوضوم  رد  اهنآ  ارب  ار  بسانم  یسرد  نوتم  رشن  نیودت و  و 

نسحمالغ ياقآ  بانج  دنمجرا  لضاف  زا  ساپـس  ینادردق و  اب  هلآ ») هیلع و  هللا  یلـص  ) یفطـصملا رـشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  »
يرکفمه يرایمه و  رثا  نیا  دـیلوت  رد  هک  ینازیزع  مامت  و  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  یعامتجا  یـسایس ، هشیدـنا  باتک  فلؤم  یمیقم 

.دنک یم  میدقت  یمالسا  بان  هشیدنا  گنهرف و  ناگدنیوج  هب  ار  نآ  دنا , هتشاد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) یفطصملا رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) یفطصملا یللملا  نیب  هاگشهوژپ  یسرد  نوتم  همدقم 

.تسا یمدآ  شیارگ  نیرترب  نیرتراگدنام و  یبلط  تقیقح  یتسه و  زار  نیرتابیز  نیرت و  لیصا  يرادم  تقیقح 

هب يدـنب  ياپ  کسمت و  اب  هک  تسا  یناملاع  نادـهاجم و  نانمؤم ، ییامنرنه  زا  راشرـس  رـشب ، ییوج  تقیقح  زار  زمر و  رپ  ناتـساد 
یگدنشخرد هچ  نایم ، نیا  رد  دنا و  هتخاس  نایامن  ار  قح  یتاذ  تفارش  يدنلبرس و  لطاب ، قح و  نیب  فاصم  رد  اهتنم ، یب  تقیقح 

ملع و رسارس  ار  تانئاک  بارحم ، ات  باب  زا  هتسناد و  میخف  دنمتفارش و  دوخ ، تاذ  هب  ار  ملع  هک  تسا  زیزع  مالـسا  رد  يزاون  مشچ 
هنیجنگ هب  یباـی  تسد  ناوت  ار  یـسک  شناد ، بلط  ریـسم  رد  ناخـسار  ملعلاولوا و  زج  نآ ، بتکم  رد  دـنایامن و  یم  مولعم  ملاـع و 

.تسین تمکح  ياه 

يونعم دشر  یحور و  تمظع  یناسنا ، لامک  درف  هب  مه  یحو ، ینامسآ  راونا  وترپ  رد  میلـس ، لقع  كاپ و  نادجو  زا  هتـساخرب  ملع 
هب ار  نآ  هدیـشخب و  هنادنمتداعـس  ییوس  تمـس و  ار  هعماـج  مه  و  دروآ ، یمرد  زاورپ  هب  ار  وا  لاـیخ  هشیدـنا و  رکف ، دـشخب و  یم 

، لالقتـسا تزع ، لاـبند  هب  يا  هعماـج  درف و  رگا  تسا  يرکف  هتوک  اـی  یهجوـت  یب  .دـنک  یم  لوـحتم  ورـشیپ  ندـمتم و  يا  هعماـج 
يدام يدنلبرس  تداعس و  تینما ، تیوه ،

ص:7
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.دنیامن بلط  یهلا  يرادم  تمکح  يزودنا و  ملع  یبلط ، تقیقح  زا  ریغ  یطارص  رد  ار  نآ  اما  دشاب ، يونعم  و 

لوفا یـشاپورف و  هتـشاد و  ار  مالـسا  یناهج  ندـمت  ییاپرب  هللا و  ۀـملک  يزاس  یناهج  هیعاد  هک  ناریا  یمالـسا  رون  رـسارس  بـالقنا 
«، هیقف تیالو   » یقرتم هیرظن  تموکح و  هرادا  رد  یتهاقف  هشیدـنا  اب  تسا ، هتـسشن  هراـظن  هب  ار  قرـش  برغ و  یلاـشوپ  ياـه  ندـمت 

نایعیـش و رد  اهنت  هن  ار  طاشن  دـیما و  هک  دومن  هضرع  ار  تیناحور  هیملع و  ياه  هزوح  ياـه  تیرومأـم  اـه و  تیلوئـسم  زا  يزارط 
.تخاس هدنز  ناهج  رسارس  نابلط  قح  ناهاوخ و  يدازآ  یمامت  لد  رد  هکلب  ناناملسم ،

رد هللا ،) همحر  ) ریبک ینیمخ  دوخ  دارم  ریپ و  نوچمه  ناوت ، یمامت  اب  ممصم و  یمزع  اب  هلظدم ) ) بالقنا هنازرف  ربهر  اتـسار ، نیا  رد 
ققحت تهج  ار  اه  هدارا  اـه و  يدـنمناوت  همه  هفقو ، یب  ریگارف و  تکرح  نیا  تیروف  تیمها و  رب  دـیکأت  اـب  هدـش و  رـضاح  هنحص 

یم دـصر  يربهار و  ازفا  شناد  رب و  ناـیم  ياـه  هار  نتفاـی  زین  یناـسنا و  مولع  رد  لوحت  ملع و  دـیلوت  تضهن  يرازفا و  مرن  شبنج 
.دننک

تسا یمالسا  بالقنا  یللملا  نیب  تمه  یناهج و  تلاسر  نیا  زا  ناشخرد  يدامن  هیملاعلا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یفطـصملا هعماج 
دهعتم و اسراپ ، ناریدم  نایبرم و  نامجرتم ، ناغلبم ، ناسردـم ، ناصـصختم ، ناققحم ، ناملاع ، نادـهتجم ، تیبرت  تیلوئـسم  راب  هک 
رـشن و هب  یمالـسا ، فراعم  ینابم و  شرتسگ  ینآرق و  ینید و  هشیدـنا  قیمعت  دـیلوت و  نییبت ، اب  هتـشاد و  شود  رب  ار  سانـش  ناـمز 

یم ققحت  هماـج  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  بتکم  كاـنبات  دـنلب و  فراـعم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) يدـمحم باـن  مالـسا  جـیورت 
.دناشوپ

هللا یلص  ) یفطصملا یـشهوژپ  هعومجم  نیرت  هدرتسگ  نیرت و  مهم  هک  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یفطـصملا یللملا  نیب  هاگـشهوژپ 
بسانتم رصاعم ، ینید  هشیدنا  دیلوتزاب  يزاس و  یموب  تسا ، هلآ ) هیلع و 
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يایند رد  یتفرعم  يرکف و  دـیدج  ياه  قفا  ندوشگ  ینید ، هشیدـنا  قیمعت  دـیلوت و  نییبت ، للملا ، نیب  هصرع  تائاضتقا  اـهزاین و  اـب 
هب یـسرد ، کمک  یـسرد و  عبانم  نوتم و  نیودت  نیمأت و  نابطاخم و  یتفرعم  يرکف و  تاهبـش  لئاسم و  هب  ییوگ  خـساپ  رـصاعم ،

هلمج زا  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یفطـصملا یناـمزاس  ياـه  تیلاـعف  زا  یملع  یناـبیتشپ  موـلع و  يزاـس  یمالـسا  درکیور  اـب  هژیو 
.دناد یم  دوخ  فیلاکت  اه و  تیرومأم 

رد یـسایس ، موـلع  هتـشر  یـسانشراک  هرود  يارب  یمیقم  نسحمـالغ  ياـقآ  باـنج  مرتـحم  فـلؤم  تمه  هـب  زین  ور  شیپ  یملع  رثا 
.تسا هدش  نیودت  هیهت و  هتفرگ ، تروص  ياه  یجنسزاین  رب  ینتبم  هاگشهوژپ و  ياه  همانرب  فادها و  بوچراچ 

يزاس و هدامآ  مرتحم  ناراکردـنا  تسد  هیلک  زا  مرتحم ، فلؤم  هناـصلاخ  ياـه  شـالت  هب  نداـهن  جرا  نمـض  تسا  مزـال  ناـیاپ  رد 
ینازیزع همه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) یفطصملا همجرت  رـشن و  یللملا  نیب  زکرم  مرتحم  ناراکمه  هژیو  هب  دنمـشزرا ، رثا  نیا  راشتنا 

نامداخ همه  ناشیا و  يارب  لاعتم  دـنوادخ  زا  مییامن و  رکـشت  ینادردـق و  دـنا ، هتـشاد  شقن  نآ  راـشتنا  نیودـت و  رد  يوحن  هب  هک 
.مییامن تداعس  تیقفوم و  يزورهب ، يوزرآ  ینید ، فراعم  میهافم و  رشن  غیلبت و  هصرع 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) یفطصملا یللملا  نیب  هاگشهوژپ 
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راتفگشیپ 23

میهافم تایلک و  لوا : لصف 

میهافم 29 تیمها و  سرد 1 :

ترورض 29 تیمها و  . 1

هشیدنا 32 موهفم  . 2

تسایس 33 موهفم  . 3

یسایس 34 هشیدنا  موهفم  . 4

ینیمخ 35 ماما  یسایس  هشیدنا  موهفم  . 5

( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  هنامز  یسایس و  راثآ  تیصخش ، مود : لصف 

یملعو 45 يدرف  یگدنز  سرد 2 :

همدقم 45

یگداوناخ 46 طیحم  يدرف و  یگدنز  . 1

یشزومآ 49 راودا  یملع و  تایح  . 2

49 ( 1307 - 1288  ) لیصحت شزومآ و  هرود  فلا )

50 ( 1321  - 1307  ) فیلأت سیردت و  هرود  ب )

50 ( 1340  - 1321  ) توکس داهتجا و  هرود  ج )

51 ( 1357-1340  ) یسایس تماعز  تیعجرم و  هرود  د )

52 ( 1368  - 1357  ) یمالسا يروهمج  بالقنا و  يربهر  هرود  ه )
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ینیمخ 52 ماما  یسایس  نوتم  راثآ و  . 3

صاخ 53 یسایس  راثآ  نوتم و  فلا )

رارسا 53 فشک  . 1/ فلا

55 یمالسا ) تموکح   ) هیقف تیالو  . 2/ فلا

هیقف 56 یلو  تارایتخا  نوئش و  . 3/ فلا

57 ماما ) هفیحص   ) رون هفیحص  . 4/ فلا

یهلا 58 یسایس -  همان  تیصو  . 5/ فلا

ماع 59 یسایس  راثآ  نوتم و  ب )

هیالولا 59 هفالخلا و  یلإ  هیادهلا  حابصم  ب/1 .

هیقتلا 60 یف  هلاسر  ب/2 .

لهج 60 لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ب/3 .

هدارالاو 61 بلطلا  ب/4 .

65 هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  رصع  یعامتجا  یسایس -  تالوحت  سرد 3 :

ماما 65 هنامز  یعامتجا و  یسایس -  تالوحت  . 4

نآ 66 مهم  تالوحت  ناهج و  فلا )

نآ 67 مهم  لئاسم  مالسا و  ناهج  ب )

نآ 68 مهم  تالوحت  ناریا و  ج )

69 ( 1320  - 1288  ) يولهپ روهظ  هیراجاق و  لاوز  هرود  ج/1 .

72 ( 1340  - 1320  ) یبالقنا تصرف  يزکرم و  تردق  ألخ  هرود  ج/2 .

75 ( 1342  - 1340  ) ینیمخ ماما  یسایس  ینید و  تیعجرم  هرود  زاغآ  ج/3 .
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دادرخ 78 1342 مایق 15  ياه  هنیمز  ج/4 .

نویسالوتیپاک 81 هحیال  ماما و  ج/5 .

یمالسا 82 تموکح  هشیدنا  نیوکت  یبالقنا و  يورین  تیبرت  هرود  ج/6 .

85 ( 1357-1356  ) یبالقنا هیحور  ددجم  راجفنا  هرود  ج/7 .

مایق 86 رارمتسا  اه و  نیعبرا  هرود  زاغآ  مق و  يد  مایق 19  ج/8 .

هاش 87 همکاح  تئیه  رد  فاکش  سیراپ و  هب  ماما  ترجه  هرود  ج/9 .

روشک 90 هب  ماما  تشگزاب  هاش و  رارف  هرود  ج/10 .
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یمالسا 90 يروهمج  تموکح  سیسأت  هرود  ج/11 .

91 راذگ ) هرود   ) ماما طخ  فلاخم  ياه  نایرج  ماما و  ج/12 .

یمالسا 93 بالقنا  تیبثت  هرود  ینیمخ و  ماما  ج/13 .

( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  ینابم  يدابم و  موس : لصف 

یسانش 103 هعماج  یسانش و  ناسنا  یسانش ، یتسه  یسانش ، تفرعم  ینابم  سرد 4 :

همدقم 103

ینیمخ 105 ماما  یسایس  هشیدنا  يرظن  ینابم  فلا )

یسانش 105 یتسه  یسانش و  تفرعم  ینابم  . 1

یسانش 105 تفرعم  يانبم  . 1/1

یسانش 107 یتسه  يانبم  . 1/2

یسانش 110 هعماج  یسانش و  ناسنا  ینابم  . 2

یسانش 110 ناسنا  يانبم  . 2/1

یسانش 113 هعماج  يانبم  . 2/2

يراتفر 125 ینافرع و  یهقف ، یمالک ، ینابم  سرد 5 :

یفسلف 125 یمالک - يانبم  . 3

یلوصا 130 یهقف - يانبم  . 4

یقالخا 134 ینافرع -  يانبم  . 5

ینیمخ 136 ماما  یسایس  هشیدنا  یلمع  يراتفر و  ینابم  ب )

( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  تسایس  نید و  مراهچ : لصف 

نید 145 تسایس و  موهفم  سرد 6 :
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همدقم 145

ثحب 147 میهافم  نییبت  لوا : شخب 

تسایس 147 موهفم  تیهام و  فلا )

تسایس 149 هژاو  يانعم  . 1-1

تسایس 152 یحالطصا  يانعم  . 2-1

153 تردق ) ظفح  ای  بسک   ) تردق . 1-2-1

یبایزرا 154 دقن و 
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تلود 155 هعلاطم  . 2-2-1

یبایزرا 156 دقن و 

تینما 157 هافر و  هب  فوطعم  نارحب  تیریدم  . 3-2-1

یبایزرا 158 دقن و 

تیالو 158 يارجم  زا  تیاده  هب  فوطعم  هنالداع  تیریدم ) ) ریبدت . 4-2-1

ینیمخ 163 ماما  هاگن  رد  تسایس  عاونا  . 2

163 یناطیش )  ) يروتاتکید هطلس و  هب  فوطعم  تسایس  . 3/1

164 یناویح )  ) یناسفن هافر و  هب  فوطعم  تسایس  . 3/2

165 یمالسا )  ) یهلا یناسنا و  هب  فوطعم  تسایس  . 3/3

تسایس 165 زا  رگید  فیرعت  . 5

يدنب 166 عمج  . 6

نید 167 موهفم  تیهام و  ب 

تسایس 173 نید و  ینیشن  مه  مود : شخب  سرد 7 :

یموهفم 173 دُعب  رد  تسایس  نید و  ینیشن  مه  فلا )

تسایس 174 نید و  یگتخیمآرد  . 1

مسیرالوکس 177 یفن  تسایس و  نید و  یگتخیمآ  لیالد  . 2

مالسا 178 نیناوق  تیعماج  . 2/1

179 مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هریس  . 2/2

ماکحا 180 يارجا  هب  مالسا  مامتها  ترورض و  . 2/3

يداهن 181 دٌعب  رد  تسایس  نید و  ینیشن  مه  ب )
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یتموکح 182 نوناق  نید و  هطبار  . 1

تلود 183 نید و  هطبار  . 2

تموکح 183 نید و  هطبار  . 3

تسایس 184 ینید و  ياه  هزوح  هطبار  . 4

تسایس 185 دجسم و  هطبار  . 5

تسایس 186 نید و  کیکفت  مّهوت  للع  د )

تسایس 186 تیهام  زا  طلغ  یقلت  . 1
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هدزرامعتسا 187 رامعتسا و  لماع  . 2

یسایس 188 ملاع  ینید و  ملاع  نیب  هقرفت  داجیا  . 3

يدابع 189 لئاسم  زا  طلغ  ریسفت  فیرعت و  . 4

یسایس 190 دهعتم و  نویناحور  زا  ییادز  تسادق  . 5

هعماج 192 رد  تیناحور  ندرک  لمع  دب  . 6

ترخآ 193 ایند و  نیب  ضراعت  داجیا  . 7

قالخا 194 سفن و  بیذهت  زا  طلغ  یقلت  . 8

يریگ 195 هجیتن 

( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  تموکح  هیقف و  تیالو  هیرظن  مجنپ : لصف 

هیقف 203 هقلطم  تیالو  موهفم  فلا ) سرد 8 :

همدقم 203 . 1

تیالو 204 يوغل  موهفم  . 2

تیالو 206 یحالطصا  يانعم  . 3

نآ 210 یهقف  ياهدربراک  تیالو و  ماسقا  . 4

215 هیقف » هقلطم  تیالو   » هیرظن رد  قالطا »  » موهفم . 5

هیقف 221 تیالو  ناکرا  . 6

تیالو 221 لعاج  فلا )

یلو 222 ب )

هیلع 222 یلوم  ج )

تیالو 223 ورملق  د )
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هیقف 229 تیالو  هنیشیپ  هلدا و  سرد 9 :

هیقف 229 تیالو  هیرظن  لیالد  ب )

هیقف 229 تیالو  یلقع  هلدا  . 1-7

یلقع 229 ترورض  تهادب و  لصا  فلا )

مالسا 230 ماکحا  يارجا  ترورض  ب )

هیقف 230 تیالو  یلقن  هلدا  . 2-7

231 اهقف ) ماع  بصن   ) قودص هلسرم  فلا )
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233 مالسا ) نوصح   ) ینئاطب هزمح  نب  یلع  تیاور  ب )

234 ناربمایپ ) يراد  تناما   ) ینوکس هقثوم  ج )

234 یعامتجا ) لئاسم  لوئسم  ( ) جع ) نامز ماما  هب  بوسنم  عیقوت  د )

235 اهقف ) ماع  بصن   ) هلظنح نب  رمع  هلوبقم  ه )

236 هماع ) تیالو  ناثراو   ) حادق هحیحص  و )

اهقف 237 یسایس  تیالو  طیارش  . 8

تهاقف 238 . 8  - 1

239 تیریدم )  ) یسایس تیافک  . 8  - 2

تلادع 240 . 8  - 3

240 هیقف » تیالو   » یخیرات هنیشیپ  . 9

روضح 241 رصع  رد  تیالو »  » هیرظن . 9  - 1

تبیغ 241 رصع  رد  هیقف » تیالو   » هیرظن . 9  - 2

تبیغ 243 رصع  رد  هیقف  تیالو  هیرظن  روطت  ریس  . 9  - 3

هیقف 243 هیقت  رصع  فلا )

هیقف 246 یسایس  يراکمه  رصع  ب )

هیقف 247 یسایس  تراظن  رصع  ج )

هیقف 249 یسایس  تیالو  رصع  د )

يریگ 251 هجیتن  . 10

ییالو 257 تموکح  راتخاس  لوصا و  يدابم ، ج ) سرد 10 :

همدقم 257
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یهقف 258 تیالو  تموکح  لوصا  يدابم و  . 1

نید 258 تیعماج  تیلمکا و  لصا  فلا )

مزال 261 داهتجا  لصا  ب )

تموکح 265 موزل  لصا  ج )

ماظن 266 ظفح  لصا  د )

بجاو 267 همدقم  لصا  ه )

فطل 268 هدعاق  و )
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يربهر 269 تماما و  لصا  ز )

تموکح 270 لکش  تیهام و  . 2

تموکح 271 ياه  هژیوراک  . 3

یمالسا 273 يروهمج  تموکح  ناکرا  . 4

یمالسا 276 يروهمج  تموکح  راتخاس  . 5

یمالسا 277 يروهمج  تموکح  رصانع  . 6

یمالسا 278 يروهمج  تموکح  رصانع  . 6

تعیرش 278 هللا و  تیمکاح  فلا )

هیقف 279 هقلطم  تیالو  ب )

مدرم 280 ج )

اوق 281 کیکفت  د )

يراذگ 282 نوناق  هاگتسد  هننقم /  هوق  ه )

تلادع 284 هاگتسد  هیئاضق / هوق  و )

تموکح 285 هاگتسد  هیرجم /  هوق  ز )

هجیتن 286 . 7

( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  تکراشم  تیعورشم و  مشش : لصف 

یسایس 293 تیعورشم  سرد 11 :

هلئسم 293 حرط  . 1

شهوژپ 295 يوگلا  شور و  . 2

تموکح 298 یسایس  تیعورشم  . 3
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تیعورشم 298 موهفم  فلا )

تیعورشم 299 يوغل  موهفم  . 1

تیعورشم 299 یحالطصا  موهفم  . 2

تیعورشم 302 ناکرا  اه و  هفلؤم  ب )

تیعورشم 302 أشنم  . 1

تیعورشم 303 عبانم  . 2

رازگراک 303 تیعورشم  . 3
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تعاطا 304 تیعورشم  . 4

تیعورشم 304 كالم  ینابم و  . 5

تیعورشم 306 ياه  هیرظن  ج )

306 فده ) هب  فوطعم  تینالقع   ) یفرع ینوناق -  تیعورشم  . 1

307 یعامتجا ) موسر  هب  فوطعم  ننس   ) یتنس تیعورشم  . 2

308 اورنامرف ) صخش  هب  فوطعم  ياه  هبذاج   ) ییامزیراک تیعورشم  . 3

309 یقلَخ ) هب  فوطعم  تیناقح   ) یعیبط تیعورشم  . 4

309 هبلغ ) روز و  هب  فوطعم  تیناقح   ) یبّلغت تیعورشم  . 5

310 یسایس ) هقف  هب  فوطعم  تینالقع   ) یهلا ینوناق -  تیعورشم  . 6

مدرم 317 یسایس  تکراشم  . 12  : سرد 4

همدقم 317 فلا )

یسایس 319 تکراشم  موهفم  ب )

یسایس 321 تکراشم  ینابم  يدابم و  ج )

یمالک 323 ینابم  . 1

ناسنا 323 تفالخ  دیحوت و  . 1/1

نید 324 تیعماج  تیلمکا و  لصا  . 1/2

فطل 325 هدعاق  . 1/3

یهقف 325 ینابم  . 2

اروش 326 . 2/1

رکنم 327 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 2/2
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يراتخاس 329 ياهراکزاس  ینابم و  . 3

یندم 329 هعماج  . 3/1

یسایس 330 بازحا  . 3/2

اوق 333 کیکفت  . 3/3

یگدنیامن 333 ماظن  . 3/4

یشرگن 334 یگنهرف و  ینابم  . 4

تینالقع 334 . 4/1
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یسایس 335 تردق  يریذپ  داقتنا  . 4/2

دامتعا 335 . 4/3

يرطف 336 یلقع و  يانبم  . 5

تیعورشم 343 تکراشم و  ياهامن  ضقانتم  . 13  : سرد 5

همدقم 343

شزرا 344 شور و  ینیشن  مه  تیمالسا /  تیروهمج و  فلا )

تموکح 344 لکش  . 1

یمالسا 344 تموکح  لکش  . 2

تیمالسا 346 تیروهمج و  ینیشن  مه  . 3

عرش 346 يأر و  ینیشن  مه  تیعورشم /  تیلوبقم و  ب )

تیلوبقم 346 هب  تیناقح  زاین  . 1

تیلوبقم 349 تیعورشم و  يانبم  . 2

تیلوبقم 350 تیناقح و  رخأت  مدقت و  . 3

رادربنامرف 352 اورنامرف و  قوقح  لماعت  فیلکت / قح و  ج )

ثحب 352 حرط  . 1

قح 354 موهفم  . 2

فیلکت 356 موهفم  . 3

فیلکت 357 قح و  عبانم  ینابم و  . 4

فیلکت 358 قح و  تبسن  . 5

لعج 360 يأر و  ینیشن  مه  باصتنا / باختنا و  د )
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باختنا 361 هیرظن  . 1

362 یباختنا ) تلاکو   ) لّوا ریسفت 

یباصتنا 362 یباختنا -  هیرظن  . 2

باصتنا 363 هیرظن  . 3

يریگ 365 هجیتن  . 6

باختنا 374 هیرظن  فلا )

باصتنا 375 هیرظن  ج )
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للملا نیب  طباور  یجراخ و  تسایس  متفه : لصف 

یجراخ 379 تسایس  لوصا  فادها و  موهفم ، سرد 14 :

همدقم 379 . 1

یسانش 381 موهفم  . 2

ماما 383 رظنم  زا  یجراخ  تسایس  عبانم  ینابم و  . 3

ماما 384 رظنم  زا  یجراخ  تسایس  فادها  . 4

یلم 384 حطس  رد  فلا )

موس 385 ناهج  مالسا و  ناهج  حطس  رد  ب )

یناهج 386 حطس  رد  ج )

یجراخ 387 تسایس  دعاوق  لوصا و  . 5

یمالسا 387 تما  تدحو  فلا )

تدحو 388 فده  ترورض و 

یمالسا 389 ياه  یلم  تلودو  یمالسا  تدحو  تبسن 

تدحو 390 ینابم  اه و  هصخاش 

لیبس 394 یفن  هدعاق  ب )

لیبس 394 یفن  موهفم 

لیبس 395 یفن  هیذغت  عبنم 

لیبس 395 یفن  داعبا 

395 رامحتسا ) ) لیبس یفن  هدعاق  یگنهرف  دعب 

396 رامثتسا ) ) لیبس یفن  ةدعاق  یسایس  دُعب 
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398 رامثتسا ) ) لیبس یفن  يداصتقا  دُعب 

لیبس 399 یفن  یماظن  دُعب 

لیبس 399 یفن  یلمع  ياهدومن  قیداصم و 

400 بالقنا ) ياه  شزرا  رودص   ) توعد لصا  ج )

یللملا 402 نیب  ياهدادرارق  اهنامیپ و  هب  مازتلا  لصا  د )

يّربت 403 ّیلوت و  لصا  ه )

407 نیمولظم ) نیفعضتسم و  زا  عافد   ) بولق فیلأت  لصا  و )

408 یعقاو ) دهعت  مدع  ) یبرغ هن  یقرش  هن  ز )
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ینیمخ 411 ماما  رظنم  زا  ییارگ  عقاو  ییارگ و  نامرآ  شلاچ  ینیمخ و  ماما  . 6

ییارگ 411 عقاو  هیرظن  ياه  صخاش  فلا )

ییارگ 412 نامرآ  هیرظن  ياه  صخاش  ب )

ینیمخ 413 ماما  هنانیب ) عقاو  ییارگ  نامرآ   ) یقیفلت هیرظن  ج )

هنانیب 414 عقاو  ییارگ  نامرآ  هیرظن  ياه  صخاش  . 1

یجراخ 415 تسایس  رد  هنانیب » عقاو  ییارگ  نامرآ   » هیرظن راثآ  . 2

يریگ 419 هجیتن  . 7

عبانم 431 تسرهف 
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راتفگشیپ

زا دعب  نیا  هک  ییاج  ات  تسا ؛ یـسایس  هشیدنا  نآ ، داعبا  نیرتزراب  زا  یکی  کش  یب  مینک ، قمعت  ینیمخ  ماما  يدوجو  داعبا  رد  رگا 
يرامعم و یمالـسا ، يروهمج  ماظن  لدـم  نییبت  يزادرپ و  هیرظن  .تسا  هدـنکفا  هیاس  يو  یملع  ياـه  هیـال  رگید  رب  ناـشیا ، دوجو 

یم نکممان  نارظن  بحاص  رثکا  رظنم  زا  ًاضعب  راوشد و  رایسب  نامز ، تامازلا  بوچراهچ  رد  مالسا  یـسایس  هشیدنا  ندرک  یتایلمع 
.دوب یمالسا  هعماج  ياه  نارحب  نامرد  يارب  لجاع  یترورض  ماما ، رظنم  زا  یلو  دومن ؛

شیپ لسن  ام و  يارب  ظاحل  نیدنچ  زا  هک  تسا  تبیغ  رصع  رد  مالسا  یسایس  ماظن  هیرظن  زا  یتئارق  ینیمخ  ماما  یـسایس  ماظن  هیرظن 
: دراد ناوارف  تیمها  ور 

تنـس فوشکمان  ياه  نیمزرـس  اه و  هزوح  هب  دوب ، هدش  راومه  هعیـش  فلـس  ياهقف  لمأت  اب  هک  یهار  زا  رذـگ  اب  ینیمخ  ماما  لوا :
تلاصا هب  ون  يدرکیور  اب  یعیش  تکرح  نیا  .دومن  میسرت  نآ  يارب  دیدج ، نرق  ياهزاین  اب  بسانتم  یحرط  تفای و  تسد  یمالسا 

نیا رد  داد ؛ رارق  رضاح  نرق  ناملسم  نارکفتم  املع و  يورارف  تسا ، یمالـسا  ندمت  نیوکت  نامه  هک  ار  دیدج  هرود  هار  یمالـسا ،
.دوش یـسررب  هناسانـشراک  دیاب  هک  تسا  ینیمخ  ماما  یـسایس  يارآ  اب  بسانتم  مالـسا  یـسایس  ماظن  ینابم  لوصا و  نیا  مهم  نایم ،

نینچ
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یترورـض اـما  تسا ؛ راوشد  رایـسب  يا  هلئـسم  روخ ، رد  عباـنم  دوبمک  شهوژپ و  ياـه  يراوشد  يرظن و  ظاـحل  هب  يراـظتنا  عقوت و 
هرود ياه  ترورـض  هب  ییوگ  خساپ  تهج  ینید ، ياه  هرازگ  لیـصا و  عبانم  زا  دادمتـسا  هک  ارچ  تسا ؛ مالـسا  ناهج  يارب  لجاع 

.تسا یمالسا  گنهرف  ندمت و  ییافوکش  رصع  يروف  زاین  هعیش ، هقف  هبیط  تایح  دیدج 

هتکن انشآ ، درد  رگن و  فرژ  يدنمـشیدنا  يارآ  يایاوز  زا  بان  گنهرف  ياه  تلاصا  هب  تشگزاب  ترورـض  تیهام  رب  هوالع  مود :
دوجوم مظن  ندز  مهرب  ببس  هب  ًافرص  ناریا  بالقنا  تمظع  عقاو ، رد  .تسا  فوطعم  یمالسا  بالقنا  تیهام  مهف  ترورـض  هب  مود 

ياه هئطوت  لباقم  رد  نآ  رارمتـسا  هنابلط و  تداهـش  هناحلـسم و  ریغ  تارهاـظت  لوادـتم  ریغ  هویـش  یقرـش و  یبرغ و  كولب  ود  نیب 
نآ یهلا  تشرس  یگنهرف و  یـسایس  تیهام  ببـس  هب  هکلب  تسین ؛ یلاوتم  ههد  هس  یط  رد  بالقنا  نامرحمان  نانمـشد و  نوگانوگ 

يارب يرفعج  هقف  ياون  اـب  ییاروشاـع  بـالقنا  تشگزاـب  .تسا  هدوب  زیاـمتم  هشیدـنا  گـنهرف و  بتکم ، کـی  يزوریپ  .تسا  هدوب 
يدـیدج هرود  دـهاش  ام  ظاـحل ، نیدـب  .تسا  هدوب  متـسیب » نرق  هدرم  تیونعم   » هدـیتفت و يارحـص  رد  يودـهم  تلود  هب  یباـیتسد 

.تسناد ینیمخ » ماما  رصع   » ار نآ  دیاب  قح  هب  هک  میتسه 

یعامتجا و حلـصم  هباثم  هب  ینیمخ  ماما  یناهج  ههجو  یمالـسا و  يرادـیب  رـصع  ياـه  ترورـض  هب  رگید  تیمها  زئاـح  هتکن  موس :
یگدنز هصرع  رد  لماک  يوگلا  کی  نتشاد  ناناملسم ، هنایارگ  مالـسا  ياه  شبنج  اه و  مایق  يارب  زورما  .دوش  یم  فوطعم  ینید ،

ياه هغدغد  اب  تارکفت  زا  يا  هعومجم  ینیمخ ، ماما  زورما  دیدرت ، یب  .دوش  یم  یقلت  ترورض  هباثم  هب  ینید  یعامتجا و  یـسایس ،
دیدج لسن  يارب  دـیما  هقراب  دـناوت  یم  هک  تسا  یـسایس  یگدـنز  زا  يدـیدج  کبـس  وگلا و  و  زورما ، رـشب  يارب  هنایارگ  تیونعم 

.دشاب

ریدقت و شزرا  دوخ  دح  رد  کی  ره  هک  تسا  هتفرگ  تروص  يددـعتم  یـشهوژپ  ياهراک  ینیمخ ، ماما  یـسایس  هشیدـنا  هزوح  رد 
راثآ نیا  بلاغ  اما  دراد ؛ رکشت 
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ماما یـسایس  هشیدـنا  ناسردـم  نایوجـشناد و  يارب  دـح  زا  شیب  راصتخا  هب  ای  دایز  لیـصفت  تلع  هب  ای  دنتـسه و  یعوضوم  کت  ای 
هشیدنا هبناج  همه  یـسررب  يارب  يدمآرد  تسا ، نم  سیردت  لاس  نیدنچ  لصاح  هک  باتک  نیا  ظاحل  نیدب  .تسین  دیفم  ینیمخ ،

ناداتـسا هب  سرد  ره  يادـتبا  رد  يراتفر  فادـها  نایب  .تسا  یـشزومآ  هسلج  هدراهچ  رد  نآ  يدـنب  بلاق  فرط و  کی  زا  یـسایس 
ناکما سرد ، ره  ياهتنا  رد  لاؤس  حرط  .دننک  دـصر  سرد  ره  رد  یئزج  روط  هب  ار  باتک  یلک  فادـها  ات  دـنک  یم  کمک  مرتحم 

ًافاضم دنک ؛ یم  دیکأت  ار  سرد  ره  یـساسا  ياه  هلئـسمو  اه  هغدـغد  هب  مهو  دـنک  یم  مهارف  وجـشناد  يارب  مه  ار  رمتـسم  یبایزرا 
هدافتـسا یـسالک  قیقحت  يارب  سرد  ره  رخآ  تـالاؤس  زا  نایوجـشناد  یملع  حطـس  بساـنت  هب  دـنناوت  یم  یمارگ  ناسردـم  هکنیا ،

نایوجـشناد تسا ، هدـمآ  سرد  ره  ياهتنا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  هک  ییاـه  باـتک  زا  دـنناوت  یم  مرتحم  ناراـکمه  نینچمه  دـننک ؛
.دننک قیوشت  هلاقم  نیودت  زین  رت و  قیمع  هعلاطم  يارب  ار  یمارگ 

ياه هتشر  نایوجشناد  هدافتـسا  يارب  دنک و  یم  لمأت  ینیمخ  ماما  یـسایس  راکفا  رد  یفیـصوت  یلیلحت و  شور  هب  رـضاح ، هعومجم 
ینیمخ ماـما  یـسایس  هشیدـنا  رد  ار  فلتخم  ثحاـبم  اـت  تسا  هدـش  شـالت  تهج ، نیا  زا  تسا ؛ هدـش  نیودـت  یهاگـشناد  فلتخم 

.دناسرب ناماس  هب  یملع  لفاحم  يارب  نهذ  هب  بیرق  یصصخت و  لاح  نیع  رد  یشزومآ و  ناور ، رصتخم ،

میهاـفم تیمها و  هب  شخب  نیا  رد  ور  نیازا  تـسا ؛ ماـما  یـسایس  ياـه  هشیدـنا  هـب  دورو  يارب  يا  همدـقم  لوا ) سرد   ) لوا لـصف 
هنیمز یگمه  هک  دراد  هراشا  ماما  رصع  یسایسراثآ و  تیصخش ، هب  موس ) مود و  سرد   ) مود لصف  .تخادرپ  میهاوخ  سرد  يدیلک 

هشیدنا يایاوز  مجنپ ) مراهچ و  سرد   ) موس لصف  .دنتسه  ناشیا  یـسایس  هشیدنا  هیرظن و  عون  يریگ  لکـش  رد  هنامز  تامازلا  اه و 
هجوت اب  ار  ماما  یسایس 
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ینافرع و یهقف ، یمالک ، یـسانش ، هعماج  یـسانش ، ناسنا  یـسانش ، یتسه  یـسانش ، تفرعم  بلاـق  رد  يو  یلمع  يرظن و  یناـبم  هب 
یـسایس رکفت  یـساسا  موهفم  ود  ناونع  هب  تسایـس  نید و  هب  متفه ) مشـش و  سرد   ) مراهچ لصف  رد  .دش  دهاوخ  یـسررب  يراتفر 

.تخادرپ میهاوخ  ماما  رظنم  زا  ود  نآ  يراگنا  کـیکفت  مّهوت  اـهنآ و  یگتخیمآرد  لـلع  ود ، نآ  تبـسن  و  تسایـس ) نید و   ) ماـما
اب نآ  تبسن  ماما و  یـسایس  هشیدنا  يدیلک  موهفم  نیرت  مهم  هک  دزادرپ  یم  هیقف  تیالو  هب  مهد ) مهن و  متـشه ، سرد   ) مجنپ لصف 
رد یمالسا  يروهمج  تموکح  راتخاس  تیهام و  هیقف و  تیالو  یلقن  یلقع و  هلدا  هنیشیپ ، موهفم ، نوچمه  یثحابم  .تسا  تموکح 

تیعورـشم و ینعی  رگید  يدـیلک  موهفم  ود  مهدزیـس ) مهدزاود و  مهدزاـی ، سرد   ) مشـش لـصف  .تسا  هدـش  يریگیپ  سورد  نیا 
سرد  ) متفه لصف  .تسا  هداد  یلامجا  خساپ  نآ  يامن  ضقانتم  تاهبش  هب  هدرک و  یبایزرا  لیلحت و  یقیبطت  لکـش  هب  ار  تکراشم 

نآ دـعاوق  لوصا و  فادـها ، موهفم ، هلمج  زا  للملا  نیب  طـباور  یجراـخ و  تسایـس  هب  طوبرم  ثحاـبم  هدـنریگرب  رد  مهدراـهچ )
.تسا

نیا تسا  دیما  .تسا  هدش  نیودت  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  ) یفطـصملا یللملا  نیب  هاگـشهوژپ  داهنـشیپ  هب  تسامـش ، يور  شیپ  هچنآ 
همه زا  مناد ، یم  مزال  دوخ  رب  .دشاب  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  ترضح  یسایس  رکفت  یـسانشزاب  ریـسم  رد  یماگ  راتـشون 

ینادردـق هنامیمـص  دـنا ، هدرک  يرای  رثا  نیا  فیلأت  رد  يوحن  هب  هیملاعلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یفطـصملا هعماـج  رد  هک  ینازیزع 
دندوزفا و نآ  يانغ  رب  رثا  نیا  یبایزرا  اب  هک  یتارف  باهولادـبع  رتکد  ییاز و  کل  فجن  رتکد  نیملـسملاو  مالـسلا  تجح  زا  .منک 

.مراد ار  رکشت  ساپس و  لامک  ما ، یمارگ  رسمه  ياه  شالتو  تامحز  زا  پیات و  تهج  هب  ناقهد  دومحم  ياقآ  زا 

نیملاعلا بر  هللادمحلا 

زییاپ 1391 یمیقم -  نسحمالغ 
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میهافم تایلک و  : لوا لصف 

هراشا
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میهافم تیمها و  سرد 1:

هراشا

لوا سرد  یلک  فادها 

؛ یسایس هشیدنا  میهافم  تایلک و  اب  نایوجشناد  ییانشآ  . 1

.یمالسا ریغ  یسایس  ياه  هشیدنا  اب  نآ  هسیاقم  ینیمخ و  ماما  یسایس  هشیدنا  ترورض  تیمها و  اب  ییانشآ  . 2

يراتفر فادها 

: سرد نیا  هعلاطم  زا  سپ  دور  یم  راظتنا  نایوجشناد  زا 

؛ دنهد حیضوت  یحالطصا  يوغل و  رظن  زا  ار  هشیدنا  موهفم  . 1

؛ دننک نایب  یحالطصا  يوغل و  رظن  زا  ار  تسایس  موهفم  . 2

؛ دنهد حرش  ار  یسایس  هشیدنا  هب  نتخادرپ  تلع  یسایس و  هشیدنا  موهفم  . 3

؛ دنهد خساپ  هدرک ، لیلحت  مزال  داهتجا  هب  هجوت  اب  ار  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  یسایس  هشیدنا  روطت  لوحت و  ههبش  . 4

.دننک هسیاقم  یقرش  یبرغ و  نادنمشیدنا  اب  ار  ماما  ترضح  یسایس  هشیدنا  تیهام  . 5

ترورض تیمها و  . 1

زئاح ور ، شیپ  لسن  ام و  يارب  ددعتم  للع  هب  تبیغ و  رصع  رد  مالسا  یسایس  ماظن  هیرظن  زا  یتئارق  ینیمخ  ماما  یـسایس  ماظن  هیرظن 
.تسا تیمها 

تیوه هب  تبـسن  ار  مسیـسکرام  مسیلاربیل و  دـیدهت  دیـشخرد و  یعیـش  لیـصا  ياه  تنـس  نایم  زا  يدیـشروخ  اه  نرق  زا  سپ  لوا :
هقراب تشگزاب  بجوم  درب و  نیب  زا  شیوخ  خیرات  زا  ار  دیدج  لسن  رفنت  کش و  درک و  رود  یعیش  یمالسا و 
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تخادنا و ون  یحرط  یـسایس  هنالداعان  طباور  یفن  اب  للملا ، نیب  طباور  یلخاد و  تسایـس  هنحـص  رد  .دش  یمالـسا  ندـمت  هب  دـیما 
.درک یهاشداپ  نهک  ماظن  ياه  شزرا  اهرایعم و  نیزگیاج  ار  یهلا  تالداعم 

فوشکمان ياه  نیمزرس  اه و  هزوح  هب  دوب ، هدش  راومه  هعیـش  فلـس  ياهقف  لمأت  اب  هک  یهار  زا  رذگ  اب  ینیمخ  ماما  ظاحل ، نیدب 
.تخادنا رد  دیدج  نرق  ياهزاین  اب  بسانتم  یحرط  نآ  رب  تفای و  تسد  یمالسا  تنس 

رضاح نرق  ناملسم  نارکفتم  ناملاع و  يورارف  ار  یمالسا  ندمت  نیوکت  هار  یمالـسا ، تلاصا  هب  ون  درکیور  اب  یعیـش  تکرح  نیا 
تـسا ینیمخ  ماما  یـسایس  يارآ  اب  بسانتم  مالـسا  یـسایس  ماظن  ینابم  لوصا و  مهم  نایم ، نیا  رد  .تسا  دیدج  یهار  هک  داد  رارق 

.دوش یم  یسررب  هناسانشراک  هک 

اما تسا ؛ راوشد  تیاـغ  هب  يا  هلئـسم  روخ ، رد  عباـنم  دوبمک  شهوژپ و  ياـه  يراوـشد  يرظن و  ظاـحل  هب  يراـظتنا ، عـقوت و  نینچ 
ياه ترورض  ییوگ  خساپ  تهج  ینید ، ياه  هرازگ  لیصا و  عبانم  زا  دادمتـسا  هک  ارچ  تسا ؛ مالـسا  ناهج  يارب  لجاع  یترورض 

.تسا یمالسا  گنهرف  ندمت و  ییافوکش  رصع  يروف  زاین  هعیش ، هقف  هبیط  تایح  دیدج  هرود 

، رگن فرژ  يدنمـشیدنا  يایاوز  زا  يدـمحم  بان  گـنهرف  ياـه  تلاـصا  هب  تشگزاـب  ترورـض  هناـمز و  تیهاـم  رب  هوـالع  مود :
سپ لسن  يارب  متسیب  نرق  یگنهرف  یـسایس -  بالقنا  نیرت  گرزب  نیرت و  مهم  داعبا  ایاوز و  يواکزاب  مهف و  دنمدرد ، انـشآدرد و 

بالقنا نیا  .تسین  هدش  هتخانش  ناشیا  یـسایس  ياه  هشیدنا  مان و  نودب  بالقنا  نیا  .تسا  يرورـض  زین  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  زا 
یـشلاچ تخیر و  مهرد  درخ  حطـس  رد  مه  نـالک ، حطـس  رد  مه  ار ، بـالقنا  ياـه  يروـئت  راـتخاس  نمـشد  تسود و  فارتـعا  هب 

رد دوجوم  مظن  ندرب  نیب  زا  .دز  مقر  يدج  يرظن  یموهفم و 
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نوگانوگ ياه  هئطوت  اب  رمتـسم  هلباقم  هناـبلط و  تداهـش  هناحلـسم و  ریغ  تارهاـظت  رد  لوادـتم  ریغ  هویـش  برغ و  قرـش و  كولب 
بالقنا تمظع  ثعاب  یهلا  تشرس  یگنهرف و  یسایس -  تیهام  هزادنا  هب  مادک  چیه  ههد  هس  یط  رد  بالقنا  نامرحمان  نانمـشد و 
بالقنا تشگزاب  .تسا  هدوب  زیامتم  هشیدـنا  گنهرف و  بتکم ، کی  يزوریپ  زا  تیاـکح  بـالقنا ، نیا  يزوریپ  .تسا  هدـشن  ناریا 

هداتفا ناروم  هنال  رد  بآ  ظاحل ، نیدـب  .تسا  هدوب  متـسیب » نرق  هدرم  تیونعم   » هدـیدفت و يارحـص  رد  ینیـسح  ياون  اب  ییاروشاع 
نیا .تسا  هداـتفا  وپاـکت  هب  وس  ره  زا  نونکا  هدرک و  یهت  نورد  زا  هدروخ و  ار  لیـصا  تیونعم  تخرد  اـه  نرق  هناـیروم  نیا  .تسا 

ندـمت تایح  دـیدجت  شیپ ، لاس  تصـش  دودـح  یـسیلگنا  فورعم  خروم  یب  نیوت  دـلونرآ  هک  تسا  یتیعقاو  نامه  ًاـقیقد  هلئـسم 
گرزب ياه  بالقنا  تشگزاب  رصع  نونکا   » لیوکوتود ریبعت  هب  ای  داد  رادشه  برغ  هب  (1) مسیمالسا » ناپ   » ناونع تحت  ار  یمالسا 

زا هکلب  درادن ؛ یسایس  همشچرس  هسنارف ، بالقنا  فالخ  رب  هک  یبالقنا  تسا ؛ هدوب  نآ  زاغآ  هعیلط  ناریا ، بالقنا  هک  تسا  یبهذم 
، نآ تکرح  روتوم  نیرت  مهم  هک  ناریا  بالقنا  اب  ههجاوم  رد  ناروف  ناـج  یتقو  ور ، نیازا   (2) تسا ؛» رادروخرب  یبهذم  همشچرس 

يزوریپ زا  دـعب  لاس  هس  لپچاکـسا ، ای  دوش (3)  یم  دـیدرت  راچد  ًالماک  تسا ، یمالـسا  ياـه  شزرا  یبهذـم و  يربهر  گـنهرف ،
لیدعت  (4) ناریا » بالقنا  رد  یعیش  مالسا  راد و  لیصحت  تموکح   » ناونع تحت  يا  هلاقم  اب  ار  دوخ  هیرظن  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 

.دنک یم 
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.دقن هتوب  رد  ندمت  یب ، نیوت  دلونرآ  ( . 1 - ) 1
ص37. نآ ، زا  شیپ  میژر  هسنارف و  بالقنا  لیوکوتود ، سکلا  ( . 2 - ) 2
ص17. یگنهرف ، تفایهر  یمالسا و  بالقنا  نایعاجش ، دمحم  ( . 3 - ) 3

ش9. دربهار ، هیرشن  یمالسا ،» بالقنا  لپچاکسا و  هیرظن  ، » نایداه رصان  ( . 4 - ) 4

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_31_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_31_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_31_4
http://www.ghaemiyeh.com


زا شیب  ار  ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدنا  يانبم  رب  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  ینابم و  یناوخزاب  ترورـض  ینـشور ، هب  قوف  تاکن 
.دنک یم  راکشآ  شیپ 

يارب زورما  .تـسا  فوـطعم  ینید ، یعاـمتجا و  یحلـصم  هاـگیاج  رد  ینیمخ  ماـما  یناـهج  هـهجو  هـب  تـیمها  زئاـح  هـتکن  نیموـس 
وگلا نیا  .تسا  يرورض  ینید  یعامتجا و  یسایس ، یگدنز  هصرع  رد  لماک  ییوگلا  نتـشاد  یهلا  نایدا  ناوریپ  رگید  ناناملـسم و 
ماـما تارکفت  هعوـمجم  زورما  دـیدرت  یب  .دـیامن  هئارا  تسا ، هدرم  نآ  رد  ادـخ  هچین  مهوـتب  هک  يرـصع  زا  تفر  نورب  يارب  یهار 

نید اب  یسایس  یگدنز  يارب  دیدج  ییوگلا  يایحا  یهاوخ و  تلادع  ییارگ ، تیونعم  هصرع  رد  زورما  رـشب  ياه  هغدغد  اب  ینیمخ 
.دراد هتشاد  ینامه  نیا  تبسن 

هشیدنا موهفم  . 2

زا تقیقحرد  .دراد  هعماج  ینیع  ياهریغتم  اب  يرکف  ینهذ و  طابترا  یعون  هک  تسا  لمأت (1)  لقعت و  رکفت ، يانعم  هب  هشیدنا  هژاو 
یندم هعماج  اه و  ندمت  هثدحم  تلع  هشیدـنا  .دوش  یم  بوسحم  اه  ندـمت  يدـیلک  یلـصا و  نکر  هشیدـنا ، یـسانش ، هعماج  دـُعب 

.دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياقب  ییایوپ و  عماوج  اه و  ندمت  هشیدنا  نودب  تلع ، نیمه  هب  تسا ؛

هدوب و بوچراهچ  انبم و  ياراد  مجـسنم ، یقطنم ، ظاحل  هب  هک  ار  ینهذ  شالت  اـی  رکفت  هنوگ  ره   » یحالطـصا صاـخ و  ياـنعم  رد 
طباور یقطنم  هدننک  هیجوت  ندوب و  دنم  نوناق  ندوب ، دـنمفده  ینورد ، ماجـسنا  ظاحل  نیدـب  .دـنمان  یم   (2) هشیدنا » دـشاب ، هجوم 

.دشاب یم  هشیدنا  موهفم  ياه  یگژیو  نیرتمهم  هلمج  زا  هعماج ، ینیع 

ص:32

.یسراف گنهرف  نیعم ، دمحم  ( . 1 - ) 1
.14 ص13 -  ینیمخ ، ماما  یسایس  هشیدنا  يزوف ، ییحی  ( . 2 - ) 2
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تسایس موهفم  . 3

عامجا نآ  هرابرد  یسایس  مولع  نادنمـشیدنا  هک  تسا  یناسنا  مولع  رد  هدیچیپ  یلاجنج و  يدیلک ، میهافم  هلمج  زا  تسایـس  موهفم 
هعومجمریز زا  تسایـس  ملع  اریز  تسا ؛ نآ  ياه  ضرف  شیپ  اه و  هفلؤم  ياوتحم  رد  ماهبا  دوجو  نآ ، تلع  نیرت  مهم  .دنرادن  رظن 

موهفم یناـبم و  زا  ثحب  هنوگ  ره  ظاـحل  نیدـب  .تسا  نیرق  یگنهرف  یـشزرا و  ياـه  ضرف  شیپ  اـب  هراومه  یناـسنا و  مولع  ياـه 
کیکفت اهرواب  اه و  شزرا  زا  ار  تسایـس  شناد  ناوت  یمن  ور  نیا  زا  تسا ؛ یگنهرف  يداقتعا و  يارآ  هیرظن و  هب  قوبـسم  تسایس 

.درک

هرادا شرورپ ، هیبنت ، تسایـس ، تموکح ، زا : تسا  ترابع  نآ  یناعم  تسا و  هدش  هتفرگ  سوسی » ساس ،  » هشیر زا  ار  تسایـس  هژاو 
یم هتفگ  روشک  یمومع  روما  هرادا  هب  تسایس  یحالطـصا ، صاخ و  يانعم  رد  .تسا (1)  ...و  ندرک  ریبدت  ندرک ، حالصا  ندرک ،
مهف ورگ  رد  تسایـس  موـهفم  تسرد  مهف  هک  درک  اـعدا  ناوـت  یم  اـما  تسا ؛ لکـشم  يرما  تسایـس  عناـم  عماـج و  فـیرعت  .دوـش 

، یلاربـیل بتاـکم  رد  تسایــس  فـیرعت  ور  نـیا  زا  تـسا ؛ فـلتخم  بتاـکم  اـه و  گـنهرف  رد  اـه  تموـکح  فادــها  فیاــظو و 
تـشیعم تیریدم  طقف  تموکح ، فدـه  رالوکـس  ياه  تیمکاح  رد  هک  يروط  نامه  تسا ؛ توافتم  ًالماک  ینید  یتسیلایـسوس و 

.تسا يورخا  يویند و  یگدنز  رد  رشب  تداعس  تیاده و  هب  فوطعم  تموکح ، فده  ینید ، ياه  تیمکاح  رد  تسا ، مدرم 

هب ار  نآ  رت  قیقد  یلیـصفت و  ثحب  ور ، نیازا  درک ؛ فیرعت  هاـتوک  هلمج  کـی  رد  ار  تسایـس  ناوت  یمن  قوف ، همدـقم  هب  هجوـت  اـب 
هب طقف  اجنیا  رد  لوکوم و  مود  لصف 
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.هژاو نیمه  لیذ  هغللا  سوماق  برعلا و  ناسل  همان ، تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  .ر ك : ( . 1 - ) 1
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رب یـسایس  هعماج  تیادـه  هب  فوطعم  طیارـش ، دـجاو  دارفا  تیریدـم  يانعم  هب  تسایـس  هک  مینک  یم  هدنـسب  یلاـمجا  فیرعت  نیا 
.تسا (1) مدرم  ياهرواب  حلاصم و  ساسا 

یسایس هشیدنا  موهفم  . 4

هعماج ياهرواب  هب  فوطعم  تیریدم  ای  تردق  رب  ینتبم  هطبار  يانعم  هب  تسایـس  دـنمفده و  مجـسنم و  رکفت  يانعم  هب  هشیدـنا  رگا 
؟ دنمادک نآ  هداوناخ  مه  تسا و  فدارم  هژاو  تسا ؛ یلئاسم  هچ  هب  رظان  تسانعم ؛ هچ  هب  یسایس  هشیدنا  هاگ  نآ  دشاب ،

، یهقف یمـالک ، یفـسلف ، ياـهرواب  هعومجم   » هب حالطـصا  رد  اـما  ؛ تسا تسایـس  هب  فصتم  يرکفت  هب  رظاـن  یـسایس  هشیدـنا  هژاو 
هیرظن هکنیا  امک   (2) تسا ،» فوطعم  نایمدآ  یـسایس  یگدـنز  ریبدـت  هب  یلوط  هطبار  کی  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یبرجت  یقـالخا ،

ياـه نارحب  يارب  ینـالقع  لـح  هار  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  صاـخ  یـسایس  هشیدـنا  نورد  زا  هک  تسا  یمجـسنم  يوگلا  یـسایس 
يانبم نودب  مجسنم ، هشیدنا  عقاورد  .دراد  یشزرا  یتفرعم و  ضرف  شیپ  ًاترورض  یسایس  هشیدنا  نیا ، ربانب  تسا ؛ یعامتجا  یسایس 

؛ ار نآ  هتـسناد و  بوچراهچ  انبم و  ياراد  مجـسنم ، ینهذ  شالت  ار  یـسایس  هشیدنا  یخرب ، اذل  درادـن ؛ دوجو  يراجنه ، یگنهرف و 
.تسا (3) یسایس  یگدنز  هب  نداد  ناماس  یپ  رد  ینالقع  هویش  هب  هک  دنا  هدرک  فیرعت  يدیاقع  هعومجم 

هعومجم هک  دـنک  یم  قازترا  یگنهرف  یتفرعم و  ینابم  زا  فرط  کی  زا  .دراد  مهم  یملع و  فیط  ود  یـسایس  هشیدـنا  ناس ، نیدـب 
هتفریذپ ياهراجنه  اهرواب (4) و  زا  يا 

ص:34

لاس 1386. یسایس ، مولع  همانلصف  ماهبا ،» رپ  موهفم  کی  زا  ییاشگزمر  تسایس ؛ ، » یمیقم نسح  مالغ  .ر ك : ( . 1 - ) 1
.یتارف باهولادبع  رتکد  ياقآ  هتشونتسد  هوزج  ( . 2 - ) 2

ص14. ینیمخ ، ماما  یسایس  هشیدنا  يزوف ، ییحی  ( . 3 - ) 3
.72 ص71 -  نارهت ، یلازغ ، یسایس  هشیدنا  يرداق ، متاح  ( . 4 - ) 4
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فوطعم یملع  ياه  لح  هار  زا  يا  هعومجم  هک  تسا  طبترم  یـسانش  هعماج  تایرظن  اب  رگید  يوس  زا  تسا و  یـسایس  هعماج  هدش 
ینالقع و یقطنم ، لـماعت  داـجیا  یـسایس ، دنمـشیدنا  رنه  ظاـحل ، نیدـب  .تسا  یعاـمتجا  یـسایس -  ياـه (1)  نارحب  لـئاسم و  هـب 

هعماج نامز ، تامازلا  تاداقتعا و  اـه ، تیعقاو  قیاـقح و  نیع ، نهذ و  یلمع ، يرظن و  اـه ، نارحب  اـهرواب و  هزوحود  نیب  مجـسنم ،
یسایس و ياه  نارحب  اه و  شزرا  هزوحود  كرد  مهف و  ادتبا  یسایس ، هشیدنا  دیلوت  همزال  نیاربانب ، تسا ؛ ینیمز ، هعماج  ینامرآ و 
هک دنا  یناگ  هراتـس  کت  هراومه  یـسایس  نادنمـشیدنا  خیرات ، لوط  رد  اذل  تسا ؛ ود  نیا  نیب  لدتـسم  لماعت  داجیا  دعب  هلحرم  رد 

دنزادنا یم  یسایس  یگدنز  رد  ون  یحرط  دننک و  یم  یقطنم  یناوخزاب  یگنهرف  ثاریم  نورد  زا  ار  نامز  ياه  نارحب  تالکـشم و 
هعورشم ای  ینیئان  همالع  یمالسا  هطورشم  هشیدنا  لاثم  يارب  .دننک  یم  هضرع  هدز  نارحب  هعماج  يارب  دمآراک  ییوگلا  تیاهن  رد  و 

نارحب يارب  ینیمخ  ماـما  یمالـسا  يروـهمج  هشیدـنا  اـی  يراـجاق  ماـظن  تیعورـشم  نارحب  يارب  يروـن  هللا  لـضف  خیــش  یمالــسا 
.تسا قوف  یگژیو  تاصخشم و  ياراد  يولهپ ، ماظن  تیعورشم 

ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  موهفم  . 5

، تباث یسایس  هشیدنا  هیاپ  رب  ماما  یسایس  لمع  ایآ  تسا ؛ مادک  نآ  ینابم  اه و  هفلؤم  تسیچ و  ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدنا  تیهام 
هچ يو  داهتجا  شور  هقف و  هفـسلف ، مالک ، اب  ماما  یـسایس  هشیدـنا  نیب  تسیچ ؛ ناشیا  یـسایس  هشیدـنا  نزاخم  يدابم و  دوب ؛ ینتبم 

.تسا راتشون  نیا  ییانبم  يرظن و  ياهشسرپ  نیرتمهم  هلمج  زا  تالاؤس  رگید  قوف و  تالاؤس  دراد ؟ یتبسن 

.تسا يرورض  هتکن  دنچ  رکذ  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  مهف  يارب 

ص:35

.60 ص43 -  یسایس ، ياه  هیرظن  مهف  زنگیرپسا ، سمات  ( . 1 - ) 1
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ددصرد یلّوا  .درک  میـسقت  ناوت  یم  یبالقنا  یحالـصا و  یهیجوت ، هتـسد  هس  هب  رظنم  کی  زا  ار  یـسایس  ياه  هشیدنا  تیهام  لوا :
یـضار دوجوم  عضو  زا  یمود  .تسا  ...و  هتـسباو  يرابرد ، یتلود ، یتحلـصم ، یلاعفنا ، یبلغت ، هشیدنا  دننامه  دوجوم ؛ عضو  هیجوت 
یسایس هشیدنا  .تسا  یسایس  راتخاس  ماظن و  لماک  رییغت  ددصرد  یموس  یسایس و  یگدنز  حالـصا  يارب  یـشور  ددصرد  تسین و 

ياراد درک و  روبع  حالصا  نامتفگ  زا  دعب ، ياه  لاس  رد  یلو  تشاد ؛ یحالصا  تلاح  نامز ، تامازلا  تلع  هب  ادتبا  رد  ینیمخ  ماما 
.دش (1) لدب  نآ ، یتخانش  هعماج  يانعم  هب  یبالقنا  یتیهام 

.دوب هتفاـی  تسد  ملع  فلتخم  ياـه  هزوح  هب  هک  دوب  يدنمـشیدنا  ماـما  .دوش  یم  طوبرم  ینیمخ  ماـما  شناد  هرتـسگ  هب  مود : هتکن 
يا هدیدپ  زین  يو  یـسایس  هشیدنا  ات  دش  بجوم  يو  یملع  یگژیو  نیا  .دوش  يدعب  دـنچ  یتیـصخش  يو  ات  دـش  ثعاب  هتکن  نیمه 

، یهقف ینافرع ، ثحابم  يال  هبال  زا  دـیاب  ار  يو  یـسایس  هشیدـنا  تلع ، نیمه  هب  دوش ؛ فلتخم  يایاوز  داـعبا و  ياراد  هیـال و  دـنچ 
هب صقاـن  یکرد  ًاـنیقی  ینیمخ  ماـما  یملع  ياـیاوز  داـعبا و  هب  هجوت  نودـب  هعلاـطم ، .درک  یـسررب  هعلاـطم و  ...و  یمـالک  یفـسلف ،

لیـصفت هب  ماما ، یـسایس  هشیدـنا  يدابم  یناـبم و  هب  ًاترورـض  موس ، لـصف  رد  هتکن  نیا  ندـش  نشور  يارب  .داد  دـهاوخ  رگـشهوژپ 
.تخادرپ میهاوخ 

اه و نارحب  هب  فوطعم  یسایس  هشیدنا  هک  ییاجنآ  زا  .تخادرپ  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  رد  لوحت  روطت و  ییارچ  هب  دیاب  موس :
نیا زا  تلفغ  .دوب  دنهاوخ  توافتم  ناشدوخ  نامز  عبت  هب  اه  نارحب  ياه  خساپ  اه و  لح  هار  تسا ، یسایس  دنمشیدنا  نارود  لئاسم 

رد ماهبا و  راچد  يو  یسایس  هشیدنا  لوحت  ای  تابث  هرابرد  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  نارگ  لیلحت  ات  تسا  هدش  بجوم  مهم  هتکن 
نآ یپ 

ص:36
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تاموقم لوصا و  دناوتب  ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدنا  رگ  لیلحت  دیاب  ناس  نیدب  .دـننک  نایب  یملع  ریغ  ًاضعب  توافتم و  ياه  خـساپ 
ات دنادرگرب  لوصا  نآ  هب  تسا ، دمآراک  یسایس  هشیدنا  همزال  هک  ار  تاریغتم  یسایس و  لمع  دنک و  فشک  ار  ماما  یسایس  هشیدنا 

.دنامب نوصم  طیرفت  طارفا و  زا 

میسقت یسایس  هشیدنا  یسایس و  يارآ  یسایس ، لیلحت  یسایس ، ثداوح  تسایس ، ملع  هزوح  جنپ  هب  ار  یسایس  تفرعم  يرداق  ياقآ 
یمن ناشیا  ایوگ  اما  دنا ؛ هتسناد  تباث  ار  يو  یسایس  هشیدنا  هداد و  تبـسن  ینیمخ  ماما  یـسایس  يارآ  هزوح  هب  ار  تاریغتم  هزوح  و 

رد هک  ار  هیقف  هقلطم  تیالو  تموکح  ای  رارسالا  فشک  باتک  رد  ار  دهتجم  زا  نوذأم  لداع  نمؤم  تنطلس  تیعورـشم  روطت  دناوت 
عجرم ار  رارـسا  فشک  باتک  دـش و  رییغت  هجوتم  هک  رگید  ياقآ  اـی  دهد (1)  حیـضوت  ینـشور  هب  دنا ، هدرک  حرطم  دعب  ياه  لاس 

، جردم ار  ماما  یـسایس  هشیدنا  رگید ، رگـشهوژپ  .تسا (2)  هتفرن  ار  باوص  هار  تسنادـن ، ماـما  هشیدـنا  ياـیاوز  نییبت  يارب  یبوخ 
رذگ رد  ماما  هشیدنا  يو  رظن  هب  .درادن  دوجو  یتباث  لصا  چیه  نآ  سپ  رد  هک  تسا  هتسناد  ینامز  طیارـش  زا  یعبات  يدنب و  هلحرم 

.تسا (3) هدش  لماکتم  هدیچیپ و  ماگ  هب  ماگ  نامز 

قوف ریسافت  لاکشا  نیرت  مهم 

هب رظان  نوچ  یـسایس ، هیرظن  نآ  عبت  هب  یـسایس و  هشیدـنا  هکنآ  لاح  تسا و  یـسایس  هشیدـنا  يازجا  یمامت  ندرک  یقلت  تباـث  . 1
ًاعطق تسا ، نامز  ياه  نارحب 

ص:37

ج1، نآ ، ياه  هشیر  یمالـسا و  بالقنا  تالاقم  هعومجم  یـسایس ، تفرعم  هزوح  جـنپ  رد  ینیمخ  ماما  يرداق ، یلع  دیـس  ( . 1 - ) 1
ص153.

ص159. ینیمخ ، ماما  یسایس  یهقف -  ياه  هشیدنا  هداز ، یضاق  مظاک  ( . 2 - ) 2
،7  - 6 مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  یـشهوژپ  همانلـصف  ینیمخ ،» ماما  یـسایس  هشیدنا  روطت  ، » يوبن ریمالادبع  دیـس  ( . 3 - ) 3

ص131.
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رهاظ هیال  .دراد  هیالود  یسایس  هشیدنا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اهتنم  تشاد ؛ دهاوخ  یتوافتم  ياه  خساپ  اه ، نارحب  طیارـش و  رییغت  اب 
.دننام یم  رییغت  نودب  نآ  تباث  لوصا  اوتحم و  نطاب ، دنک و  یم  رییغت  نآ  لکشو  رهاظ  نامز  تامازلا  عبت  هب  .نطاب  هیال  و 

.تسا یسایس  هشیدنا  ییایوپ  يدمآراک و  بجوم  هکلب  تسین ؛ یسایس  هشیدنا  فعض  هب  ام  روطت  لوحت و  الاب  هتکن  هب  هجوت  اب  . 2

دهتجم یهیقف  ینیمخ  ماما  .تسا  قوف  ریـسافت  لاکـشا  نیرت  مهم  نیموس و  ناکم ،) نامز و   ) مزال داهتجا  راکزاس  نتفرگ  هدیدان  . 3
، يداصتقا ياه  هبنج  رگید  دـننامه  یـسایس ؛ ماـکحا  رودـص  يارب  دوخ  يداـهتجا  شور  هویـش و  زا  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  دوب و 

یـسایس تاـعوضوم  هـب  فاـطعنا  نمـض  هـک  تـسا  قـفوم  يا  هشیدـنا  يداـهتجا ، شور  رظنم  زا  .دربـب  هرهب  هنوـگچ  ...و  یعاـمتجا 
.دشاب زین  تباث  لوصا  ياراد  هثدحتسم ،

عبانم زا  دـنم  هطباض  یقطنم و  مجـسنم ، هشیدـنا  ییاناوت  یـسایس  دنمـشیدنا  هب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یعیـش  يداهتجا  شور  عقاورد 
تحلـصم لصا  فیلکت ، لصا  دننامه ، ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدنا  تباث  لوصا  ناس  نیدب  .دهد  یم  ار  مالـسا  تباث  لوصا  هیلوا و 

لـصا رودقم ، ردق  هب  لمع  لصا  مهم ، رب  مها  مدقت  لصا  لیبس ، یفن  لصا  غیلبت ، توعد و  لصا  نیملـسم ، تحلـصم  لصا  مالـسا ،
ماما هب  داهتجا  رصنع  .دبای  یمن  لوحت  رییغت و  نامز  لماع  اب  تسا و  هتـساوخرب  یحو  نتم  زا  ...و  تموکح  ترورـض  لصا  تلادع ،

ماکحا تاعوضوم  بوچراهچ  رد  ناشدوخ  نامز  ياه  نارحب  يارب  قوف  تباـث  لوصا  ظـفح  اـب  دـناوتب  اـت  داد  ار  ناوت  نیا  ینیمخ ،
تنطلس نوچمه  ماما ، ترضح  هشیدنا  ریغتم  ددعتم و  ياه  هبنج  یمامت  نیا ، ربانب  دبایب ؛ بسانتم  ياه  خساپ  قوف ، لوصا  یـسایس و 

يداهتجا شور  تسبراک  قوف و  تباث  لوصا  بوچراهچ  رد  ...و  هیقف  هقلطم  تیالو  لداع ، نمؤم  تنطلـس  هیقف ، تراظن  هطورـشم ،
، دنک یم  داجیا  ار  ریغتم  تباث و  لوصا  نیب  یقطنم  دنویپ  داجیا  ناکما  هک 

ص:38
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: درک فیرعت  هنوگ  نیا  ار  ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدـنا  ناوت  یم  هصالخ  روط  هب  قوف  ثحابم  هب  هجوت  اب  .درک (1)  نییبت  ناوت  یم 
ماما فده  عقاورد  .تسا  هعماج  ریغتم  روما  هرادا  هب  فوطعم  یبرجت  ینافرع و  یقالخا ، یفـسلف ، یهقف ، یمالک ، ياهرواب  هعومجم 
لعف ور ، نیازا  تسا ؛ هدوب  مالسا  تباث  لوصا  اهرواب و  هب  هجوت  اب  هنامز  تایـضقتم  اب  بسانتم  یتموکح  وگلا  هیرظن و  حرط  ینیمخ 

اب یعون  هب  يو  یـسایس  يارآ  هیرظن و  هشیدـنا ، یمامت  هک  ارچ  تسا ؛ اه  تیعقاو  هب  رظاـن  یلو  هدوبن ؛ هناـمز  زا  لـعفنم  يو  یـسایس 
.دنتشاد يرادانعم  دنویپ  ینید  تباث  لوصا  هب  يداهتجا ، شور 

لوا سرد  هصالخ 

یمالسا و تیوه  هب  تبسن  ار  مسیسکرام  مسیلاربیل و  دیدهت  دیشخرد و  یعیش  لیصا  ياه  تنس  نایم  زا  يدیـشروخ  اه  نرق  زا  سپ 
رد .دش  یمالسا  ندمت  هب  دیما  هقراب  تشگزاب  بجوم  درب و  نیب  زا  شیوخ  خیرات  زا  ار  دیدج  لسن  رفنت  کش و  درک و  رود  یعیش 
رد ون  یحرط  یـسایس ، هنالداعان  طباور  یفن  اب  دز و  مه  رب  ار  ناهج  یـسایس  تالداعم  للملا ، نیب  طـباور  یلخاد و  تسایـس  هنحص 

.درک يّدام  ياه  شزرا  واهرایعم  نیزگیاج  ار  یهلا  تالداعم  تخادنا و 

ياه هئطوت  اب  هلباقم  هنابلط و  تداهـش  هناحلـسمریغ و  تارهاظت  لوادتمریغ  هویـش  برغ و  قرـش  كولب  رد  دوجوم  مظن  ندز  مه  رب 
نآ یهلا  تشرس  یگنهرف و  یسایس -  تیهام  هزادنا  هب  مادک  چیه  یلاوتم  ههد  هس  یط  رد  بالقنا  نامرحمان  نانمـشد و  نوگانوگ 

.تسا هدوب  یعیش  يژولوئدیا  گنهرف و  بتکم ، يزوریپ  .تسا  هدشن  ناریا  بالقنا  تمظع  ثعاب 

ص:39
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؛ تسا هدوب  نآ  زاغآ  هعیلط  ناریا  بـالقنا  هک  تسا  یبهذـم  گرزب  ياـه  بـالقنا  تشگزاـب  رـصع  نونکا   » لـیوکوتود فارتعا  هب 
«. تسا رادروخرب  یبهذم  همشچرس  زا  هکلب  درادن ؛ یسایس  همشچرس  هسنارف ، بالقنا  فالخ  رب  هک  یبالقنا 

صاخ و يانعم  رد  .دراد  هعماج  ینیع  ياهریغتم  اب  يرکف  ینهذ و  طابترا  یعون  هک  تسا  لمأت  لقعت ، رکفت ، يانعم  هب  هشیدـنا  هژاو 
.دنمان یم  هشیدنا » دشاب ، هجوم  انبم و  ياراد  مجسنم ، یقطنم ؛ ظاحل  هب  هک  ار  ینهذ  شالت  ای  رکفت  هنوگره  » یحالطصا

ظاحل نیدـب  .تسا  نیرق  یگنهرف  یـشزرا و  ياه  ضرف  شیپ  اب  هراومه  هک  تسا  یناسنا  مولع  ياـه  هعومجم  ریز  زا  تسایـس  ملع 
زا ار  تسایـس  شناد  ور  نیا  زا  تسا ؛ یگنهرف  يداـقتعا و  يارآ  هیرظن و  هب  قوبـسم  تسایـس  موـهفم  یناـبم و  زا  ثـحب  هنوـگ  ره 

.درک کیکفت  ناوت  یمن  اهرواب  اه و  شزرا 

هرادا شرورپ ، هیبـنت ، تسایـس ، تموکح ، زا : تسا  تراـبع  نآ  یناـعم  تسا و  هدـش  هتفرگ  سوـسی  ساـس ، هشیر  زا  تسایـس  هژاو 
طیارـش دـجاو  دارفا  تیریدـم  ياـنعم  هب  یحالطـصا  صاـخ و  ياـنعم  رد  تسایـس  .تسا  ...و  ندرک  ریبدـت  ندرک ، حالـصا  ندرک ،

.تسا مدرم  ياهرواب  حلاصم و  ساسا  رب  یسایس  هعماج  تیاده  هب  فوطعم 

، یهقف یمـالک ، یفـسلف ، ياـهرواب  هعومجم  هب  حالطـصا  رد  اـما  تسا ؛ تسایـس  هب  فصتم  يرکفت  هب  رظاـن  یـسایس  هشیدـنا  هژاو 
یـسایس هیرظن  هکنیا  اـمک  تسا ؛ فوطعم  ناـیمدآ  یـسایس  یگدـنز  ریبدـت  هب  یلوط  هطبار  رد  هک  دوـش  یم  هتفگ  یبرجت  یقـالخا ،
یـسایس ياـه  نارحب  يارب  ینـالقع  لـح  هار  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  صاـخ  یـسایس  هشیدـنا  نورد  زا  هک  تسا  یمجـسنم  يوگلا 

.دراد یشزرا  یتفرعم و  ضرف  شیپ  ًاترورض  یسایس  هشیدنا  نیا ، ربانب  تسا ؛ یعامتجا 

اهرواب زا  يا  هعومجم  هک  دنک  یم  قازترا  یگنهرف  یتفرعم و  ینابم  زا  فرط  کی  زا  .دراد  مهم  یملع و  فیط  ود  یـسایس  هشیدـنا 
هدش هتفریذپ  ياهراجنه  و 
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هب فوطعم  یملع  ياه  لح  هار  زا  يا  هعومجم  هک  تسا  طبترم  یـسانش  هعماج  تاـیرظن  اـب  رگید  يوس  زا  تسا و  یـسایس  هعماـج 
يرظن و اه ، نارحب  اهرواب و  هزوحود  نیب  هنادنمرنه  دیاب  یسایس  دنمشیدنا  رنه  ظاحل ، نیدب  .تسا  یعامتجا  یسایس -  ياه  نارحب 
ینالقع و یقطنم ، لماعت  ینیمز  هعماج  یناـمرآ و  هعماـج  ناـمز ، تاـمازلا  تاداـقتعا و  اـه ، تیعقاو  قیاـقح و  نیع ، نهذ و  یلمع ،

هلحرم رد  یسایس و  ياه  نارحب  اه و  شزرا  هزوحود  كرد  مهف و  ادتبا  یسایس ، هشیدنا  دیلوت  همزال  نیاربانب ، دنک ؛ داجیا  مجـسنم 
.تسا ود  نیا  نیب  لدتسم  لماعت  داجیا  دعب 

هعماج يانعم  هب  یبالقنا  یتیهام  ياراد  درک و  روبع  حالـصا  نامتفگ  زا  نامز  تامازلا  زا  روبع  زا  سپ  ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدـنا 
.دش نآ  یتخانش 

عماج يدعب و  دنچ  یتیـصخش  يو  ات  دش  ثعاب  هتکن  نیمه  دوب و  هتفای  تسد  ملع  فلتخم  ياه  هزوح  هب  هک  دوب  يدنمـشیدنا  ماما 
فلتخم يایاوز  داعبا و  ياراد  هیالدنچ و  يا  هدـیدپ  زین  يو  یـسایس  هشیدـنا  ات  دـش  بجوم  يو  یملع  یگژیو  نیا  .دوش  فارطالا 

.دوش

لمع دنک و  فشک  ار  ماما  یـسایس  هشیدنا  تاموقم  تباث و  لوصا  دـناوتب  هنادـنمرنه  دـیاب  ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدـنا  رگ  لیلحت 
لوصا .دـنامب  نوصم  طیرفت  طارفا و  زا  ات  دـنادرگرب  لوصا  نآ  هب  تسا  دـمآراک  یـسایس  هشیدـنا  همزال  هک  ار  تاریغتم  یـسایس و 

ترورـض لـصا  تلادـع ، رودـقم ، ردـق  هب  لـمع  مهم ، رب  مها  مدـقت  لـیبس ، یفن  غیلبت ، توعد و  نیملـسم ، تحلـصم  نوـچ  یتباـث 
دناوتب ات  داد  ار  ناوت  نیا  ینیمخ  ماما  هب  داهتجا  رصنع  .دنوش  یمن  لوحتم  نامز  لماع  اب  دنا و  هتساوخرب  یحو  نتم  زا  ...و  تموکح 

.دبایب بسانتم  ياه  خساپ  ناشدوخ ، نامز  ياه  نارحب  يارب  قوف  تباث  لوصا  ظفح  اب 
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( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  هنامز  یسایس و  راثآ  تیصخش ، : مود لصف 

هراشا
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یملعو يدرف  یگدنز  سرد 2:

هراشا

مود سرد  یلک  فادها 

هتشاد يدرف و  تیصخش  نآ ، رب  هوالع  دندوب ؛ رثؤم  ماما  یسایس  هشیدنا  يریگ  لکـش  رد  دنتـسه  ینیع  ینوریب و  كرحم  اه  نارحب 
.دنتشاد ماما  یسایس  هشیدنا  نیوکت  رد  یمهم  مهس  زین  اهنآ  هک  دنتسه  ینهذ  ینورد و  كرحم  یملع  ياه 

يراتفر فادها 

سرد نیا  هعلاطم  زا  سپ  دور  یم  راظتنا  نایوجشناد  زا 

.دننک نایب  ار  يرئاح  هللا  تیآ  تلحر  زا  سپ  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  هغدغد  نیرت  مهم  . 1

.دنهد حیضوت  ار  ماما  ترضح  یسایس  تماعز  تیعجرم و  هرود  . 2

.دیهد حیضوت  ار  نآ  ياوتحم  تسا ؟ هدش  نایب  يا  ههبش  هچ  هب  خساپ  رد  رارسا  فشک  باتک  . 3

.دنهد حرش  ار  هیقف  تیالو  ماما و  هفیحص  هعومجم  یسایس  ياوتحم  تیمها و  . 4

.دننک نییبت  ار  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  یهلا  یسایس -  همان  تیصو  ياهروحم  نیرت  مهم  . 5

.دننک ادیپ  یلامجا  ییانشآ  ماما  یسایس ، نوتم  راثآ و  اب  . 6

همدقم

.دریگ یمن  لکـش  ءالخ  رد  .تسا  یـسایس  یعامتجا -  ياه  نارحب  هب  رظان  یـسایس  هشیدنا  میدید ، نیـشیپ  لصف  رد  هک  روط  نامه 
زا یسایس  هشیدنا  دیلوت  زاغآ  هطقن  ینامز ، هبتر  ظاحل  هب  عقاورد  .تسا (1)  ینیع  كرحم  ياراد  یتخانش  هعماج  ظاحلب 
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هاگ نارحب ، تدش  بسانت  هب  يا  هشیدنا  نینچ  .تسا  یـسایس  هعماج  هصرع  رد  نارحب  داجیا  نآ  عبت  هب  یعامتجا و  یگدنز  يادـتبا 
نیازا تسا ؛ نآ  ندوب  يداقتنا  دوجوم و  عضو  زا  تیاضر  نادـقف  اـهنآ  يود  ره  كارتشا  هجو  هک  تسا  یبـالقنا  هاـگ  یحالـصا و 

هظفاحم دوجوم و  عضو  ظفح  یپ  رد  ًاعون  یبلغت  یهیجوت و  یـسایس  هشیدـنا  اـما  تسا ؛ هزراـبم  شنت و  اـب  هارمه  اـهنآ  يودره  ور ،
.تسا هناراک 

، نیا زا  هتشذگ  اما  دنتـسه ؛ رثؤم  یـسایس  هشیدنا  يریگ  لکـش  رد  هک  دنتـسه  ینیع  ینوریب و  كرحم  يراج ، ياه  نارحب  لئاسم و 
لامجا هب  .دراد  دنمشیدنا  یسایس  هشیدنا  نیوکت  رد  یمهم  مهس  هک  تسا  ینهذ  ینورد و  كرحم  یملع  ياضف  يدرف و  تیصخش 

رد : » تفگ ردص  هللا  تیآ  دیهش  هکنیا  امک  تسا ؛ هدش  نیجع  مالسا  اب  ینهذ  ياضف  ظاحل  هب  ماما  یـسایس  هشیدنا  تفگ : ناوت  یم 
یـسایس هشیدـنا  ینیع ، ياضف  ظاحل  هب  هک  روط  ناـمه   (1) دـش ؛» بوذ  مالـسا  رد  ناشیا  هک  نانچمه  دـیوش ؛ بوذ  ینیمخ ، ماـما 

ياضف  ) یسایس هشیدنا  مهم  رصنع  ود  هب  مود  لصف  رد  ظاحل  نیدب  .تسا  طبترم  مالسا  ناهج  ناریا و  یسایس  ياه  نارحب  اب  ناشیا 
ینیمخ ماما  یـسایس  هشیدـنا  يدابم  هاگتـساخ و  نیرت  مهم  هلمج  زا  تهج  نیا  زا  تخادرپ و  میهاوخ  ینیمخ ) ماـما  یملع  هناـمز و 

.دوش یم  یقلت 

یگداوناخ طیحم  يدرف و  یگدنز  . 1

متسیب  ) رهم 1281ش لوا  رد  دنتخانـش  ماما »  » دولآ زمر  رـصتخم و  بقل  اب  ار  وا  ناریا  مدرم  اهدعب  هک  ینیمخ  يوسوم  هللا  حور  دیس 
يا هداوناخ  رد  نیمخ  رهـش  رد  مالـسلااهیلع ) ) ارهز همطاف  شا  هدـج  زورلاس  اب  فداـصم  ربماتپس 1902 )  24 یناثلا 1320 / يدامج 

.دوشگ ناهج  هب  هدید  ملع ، تلیضف و  لها  یناحور و 
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گرزبردپ ردپ ، هک  ارچ  درک ؛ مهارف  هتسجرب  ناسنا  نیا  یناسنا  ینید و  تیبرت  يریگ و  لکش  يارب  ار  مزال  رتسب  یگداوناخ  طیحم 
يازریم هللا  تیآ  نیرـصاعم  زا  یفطـصم  دیـس  موحرم  ماما ، ردپ  .دندوب  دوخ  رـصع  گرزب  نیدهتجم  املع و  زا  ناشراوگرزب  دج  و 
تماـعز درک و  تمیزع  نیمخ  هب  فجن  زا  داـهتجا  هجرد  بسک  زا  سپ  هک  دوب  وکاـبنت  يرامعتـسا  دـض  ياوـتف  بحاـص  يزاریش ،

یلحم نیناوخ  ياـه  يریگرد  شوختـسد  روشک  طاـقن  رگید  دـننامه  یخیراـت  عطقم  نیا  رد  نیمخ  .تفرگ  هدـهعرب  ار  ناـنآ  ینید 
نانآ يرایمه  اب  ًاضعب  يزکرم و  تموکح  زا  رود  هب  یلحم  ياـه  ناـخ  یلادوئف ، يزرواـشک و  صاـخ  تیعـضو  ببـس  هب  هک  تسا 

شمارآ یمرگلد و  هیام  یفطصم ، دیس  اقآ  دوجو  ینماان ، شکمشک و  نیا  رد  .دندرک  یم  مهارف  ار  مدرم  هب  ملظ  ینماان و  تابجوم 
تارطاخ رد  هدیدنـسپ  هللا  تیآ  ماما  ردارب  هک  ییاج  ات  دوب ؛ یتلود  ياهورین  نیناوخ و  یتلادـع  یب  يارب  یگرزب  عنام  یلاها و  يارب 

هنیک مشخ و  رما ، نیمه  .تشاذگ  ددعتم  ياه  جرب  درک و  دنلب  ار  هناخ  ياهراوید  رهـش ، مدرم  زا  عافد  يارب  مردپ  دـیوگ : یم  دوخ 
تیاکـش كارا و  یلاو  اب  رادید  تهج  هک  ینامز  رد  لاس 1320ق  هدعق  يذ  رد  ار  وا  هکنآ  ات  تخیگنارب  وا  دـض  ار  یلحم  نیناوخ 

رد ناطلس ) یلقازریم  ناخ و  یلق  رفعج   ) رارشا زا  رفنود  ناخ  مارهب  کیرحت  هب  دوب ، كارا  مزاع  نیمخ ، فورعم  رگمتس  نیناوخ  زا 
.دندناسر تداهش  هب  یگلاس  ود  لهچ و  رد  تشاد ، هام  جنپ  هللا  حور  هک  یلاح 

هکنآ ات  دنریگ  یم  هدهع  هب  ار  ماما  تیبرت  یتسرپرس و  ماما ) همع   ) مناخ هبحاص  يرای  هب  شرـسمه  یفطـصمدیس ، تداهـش  زا  سپ 
.دنتشذگرد تشاد ، لاس  هدزناپ  ماما  هک  یلاح  رد  يرامیب ، عویش  رثا  رب  یمک ، هلصاف  رد  نانآ  يود  ره 

هنازرف یناسنا  تیبرت  يارب  مزال  يرتسب  ماما ، یگداوناخ  طیحم  ریدقت  ره  هب 

ص:47
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دنتفر و یم  رامـش  هب  گرزب  نیدهتجم  زا  زین  ناشیا  راوگرزب  ردـپ  دوخ و  رـصع  نادـهتجم  املع و  زا  يو  دـج  هک  ارچ  درک ؛ مهارف 
ینیمخ ماما  .دوب  يراسناوخ  هللا  تیآ  موحرم  ناگداون  زا  البرک و  فجن و  نیـسردم  زا  دمحا  ازریم  هللا  تیآ  دـنزرف  زین  ناشیا  ردام 

رب یـصاخ  ریثأت  ماما  همع  تعاجـش  .دـندش  تیبرت  ناش  همرکم  عاجـش و  همع  ردام و  ناماد  رد  میقتـسم  روط  هب  یگلاـس  هدزناـپ  اـت 
نیدب .دـش  ماما  ردـپ  لتاق  هیلع  صاصق  مکح  نتفرگ  تیاهن  رد  همکاحم و  هب  قفوم  ناوارف  شالت  اب  اریز  تشاذـگ ؛ ماما  تیـصخش 
ناشیا يارب  بئاصم  نیا  هتبلا  دـش ؛ انـشآ  همع  ردام و  نآ  زا  سپ  ردـپ و  نادـقف  تقـشم  لمحت و  اب  ماما  حور  زاغآ  ناـمه  زا  ناـس 

.درک یم  هزرابم  یجراخ  رامعتسا  یلخاد و  دادبتسا  هیلع  هدنیآ ، رد  دیاب  اریز  دوب ؛ يرورض 

يو يدرف  تایح  لوط  رد  هک  دوب  لیـصا  بان و  يرادنید  زا  ناشیا  صاخ  مهف  ینید و  تیبرت  ناشیا  هتـسجرب  ياه  یگژیو  هلمج  زا 
نیا زا  هتفرگ  ماهلا  دور » یم  جارعم  هب  نز  نماد  زا  درم   » ریبعت اسب  هچ  .دوب  هدمآ  تسد  هب  شراوگرزب  همع  ردام و  شالت  تمه و  اب 

اه یتخس  اب  هزرابم  ینیب ، عقاو  تعاجش ، ییوگ ، هداس  یتسیز ، هداس  تحارص ، تقادص ، هک  ارچ  دشاب ؛ ماما  یگداوناخ  تیبرت  عون 
هدوب يو  یگداوناخ  ناماد  رد  شا  هیامریمخ  هک  تسا  هدوب  ماما  يدرف  یقـالخا و  یحور ، تافـص  هلمج  زا  راـگزور  ياـه  یخلت  و 

یمالـسا بان  ياه  هزومآ  اب  دـعب  ياه  لاس  رد  تفای و  همادا  تافـص  نیا  هراومه  زین ، یعامتجا  یـسایس و  یگدـنز  لوط  رد  .تسا 
.درک (1) ییانثتسا  رصاعم ، خیرات  رد  ار  يو  تیصخش  تیاهن  رد  دش و  نیجع 

ص:48
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یشزومآ راودا  یملع و  تایح  . 2

هراشا

رد يدامتم  نایلاس  یط  هک  تسا  یگرزب  نایبرم  ناداتسا و  زا  رثأتم  ماما ، یسایس  يونعم و  يرکف ، تیصخش  مظعا  شخب  دیدرت  یب 
راودا یسررب  نودب  ماما ، یسایس  هشیدنا  حرط  ور ، نیازا  هتـشامگ و  تمه  یملع  يزرودرخ  يونعم و  يزاسدوخ  هب  ناشراونا  وترپ 

.تسا لکشم  يو  یملع  یشزومآ و  فلتخم 

(1307 - 1288  ) لیصحت شزومآ و  هرود  فلا )

دیس موحرم  هژیو  هب  هقطنم  ياملع  رضحم  رد  ار  يوزوح  مولع  یتامدقم  سورد  سپس  زاغآ ، نیمخ  رد  ار  ییادتبا  تالیـصحت  ماما 
.دش كارا  هیملع  هزوح  مزاع  یگلاس  رد 17  لیصحت  همادا  يارب  دناسر و  مامتا  هب  شگرزب ) ردارب   ) هدیدنسپ یضترم 

هرمز رد  سپ  نیا  زا  ور ، نیازا  دوـب و  يرئاـح  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  یمظعلا  هللا  تیآ  تماـعز  اـب  فداـصم  كارا  هب  ماـما  دورو 
مق هب  مدرم  املع و  توعد  هب  مق  هیملع  هزوح  سیـسأت  يارب  يرئاح  هللا  تیآ  یتقو  دعب  لاس  کی  .تفرگ  رارق  ناشیا  هژیو  نادرگاش 

موجن و هفـسلف ، لوصا ، هقف ، هلمج  زا  نامز ؛ نآ  جیار  مولع  مق ، رد  .دـش  مق  1301ش ) 1340ق /   ) راپـسهر زین  ماما  .درک  ترجاهم 
سرد یناـشاک ، یبرثی  یلعدیـس  ازریم  هللا  تیآ  يراـسناوخ و  یقتدمحمدیـس  هللا  تیآ  دزن  ار  لوصا  هقف و  .درک  لـیمکت  ار  ناـفرع 

زا ار  تأیه  باسح و  تایضایر ، ینیوزق ، یعیفر  نسحلاوبا  دیس  هللا  تیآ  زا  ار  هفسلف  يرئاح ، هللا  تیآ  زا  زین  ار  لوصا  هقف و  جراخ 
.تفرگ (1) ارف  يدابآ  هاش  یلعدمحمازریم  هللا  تیآ  رضحم  رد  ار  نافرع  يدزی ، ربکا  یلع  ازریم  یعیفر و  هللا  تیآ 

ص:49

.428 ص426 -  ج 19 ، ماما ، هفیحص  نامه و  ( . 1 - ) 1
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(1321  - 1307  ) فیلأت سیردت و  هرود  ب )

ياـه هنیمز  رد  فیلأـت  سیردـت و  هب  ار  دوخ  تقو  رتشیب  .م 1315ش )  ) يرئاح میرکلادـبع  تماعز  ياه  لاـس  یط  رد  ینیمخ  ماـما 
هیـالولا هفـالخلا و  یلإ  هیادـهلا  حابـصم  1307ش ؛)  ) رحـسلا ءاـعد  حرـش  هلمج  زا  دـندرک ؛ فرـص  ناـفرع  قـالخا و  یلقع ، موـلع 

؛) 1318ش  ) ثیدح لهچ  حرش  1315ش ؛)  ) سنألا حابصم  یلع  هقیلعت  1315ش ؛)  ) مکحلا صوصف  حرش  یلع  هقیلعت  (1309ش ؛)
(1) 1321ش .)  ) هولصلا بادآ  1318ش ؛)  ) هولصلا ّرس 

، تروص ره  رد  .دوب  ماع  صاخ و  دز  نابز  یساملس  دجـسم  رد  زین  ناشیا  یمومع  قالخا  سرد  نافرع ، هفـسلف و  سیردت  رب  هوالع 
ریغ میقتـسم و  روط  هب  ناشیا  تافیلأت  تاقیقحت و  نیمه  لکـش و  هرود ، نیا  رد  ماما  ياـه  هشیدـنا  يرکف  بوچراـهچ  هیاـمریمخ و 

.تشاذگ قیمع  ریثأت  يو  یسایس  هشیدنا  رد  میقتسم 

(1340  - 1321  ) توکس داهتجا و  هرود  ج )

تهج ار  دوخ  شالت  تیاهن  ور ، نیازا  و  دوب ؛ یعیـش  تیعجرم  رادتقا  زکرمت و  ماما ، هغدـغد  هناگی  يرئاح  هللا  تیآ  تلحر  زا  سپ 
یکی تماق  رد  دوش و  یم  زاغآ  ناشیا  قیقحت  سیردت و  مود  هرود  عقاو  رد  عطقم  نیا  .دـنک  یم  يدرجورب  هللا  تیآ  تماعز  تیبثت 
هوالع املع  زا  يرایـسب  فارتعا  هب  دنک و  یم  روهظ  هفـسلف  قالخا و  نافرع ، لوصا ، هقف ، رد  يأر  بحاص  نیدهتجم  نیـسردم و  زا 

زور لئاسم  یلقع و  مولع  رد  ماما  رحبت  نینچمه  تسا ؛ يو  یناسفن  تاکلم  هلمج  زا  یگتـسراو  اوقت و  دهز ، یلقع ، یلقن و  مولع  رب 
، لوا زارط  ياملع  یتح  هک  دوب  يا  هزادنا  هب 
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.دنداد (1) یم  عاجرا  يو  هب  ار  نارگید  مالسا ، هرابرد  تاهبش  هب  ییوگ  خساپ  يارب 

هک تشون  هداز ) یمکح   ) ناشیدنا جک  نافرحنم و  زا  یکی  تاهبش  هب  خساپ  رد  ار  1322ش )  ) رارسا فشک  باتک  نارود  نیمه  رد 
یهقف تیالو  هنیمز  رد  ار  دوخ  یـسایس  هیرظن  باتک  نیا  رد  راـب  نیلوا  يارب  ماـما  .دوب  هدرک  رـشتنم  هلاـس  رازه  رارـسا  ناونع  تحت 

يداصتقا و یسایس ، تابسانم  راتخاس و  رد  یساسا  رییغت  راتـساوخ  ناخاضر ، يروتاتکید  تموکح  زا  دیدش  داقتنا  نمـض  تشون و 
.دش (2) روشک  یگنهرف 

نآ لصاح  هک  دـنزادرپ  یم  لوصا  هقف و  رد  شهوژپ  سیردـت و  هب  دـندنامزاب و  یلقع  مولع  زا  ناشدوخ  ریبعت  هب  ماما  هرود  نیا  رد 
یفن هدعاق  یف  رردلا  هیادب  1328ش )  ) هیافکلا یلع  هقیلعتلا  یف  هیادهلا  راونا  هلمج : زا  تسا ؛ يددعتم  یلوصا  یهقف و  راثآ  نیودـت 
یلا لوصولا  جحانم  1330ش ؛)  ) دیلقتلا داهتجالا و  1330ش ؛)  ) حـیجارتلا لداعتلا و  1330ش ؛)  ) باحصتسالا 1328ش ؛)  ) ررضلا

رـساترس رد  ماـما  هتبلا   (3) 1337-1340 ؛)  ) دـلج همرحملا 2  بساـکملا  1331ش ؛)  ) هدارـالا بـلطلا و  1330ش ؛)  ) لوصـالا ملع 
دنمشزرا یملع  رثا  زا 25  شیب  دندش ، قفوم  دوخ  كرابم  رمع  رخآ  ات  يو  .دنتـشاد  لاغتـشا  فیلأت  ریرحت و  راک  هب  دوخ  یناگدنز 

.دننک نیودت 

(1357-1340  ) یسایس تماعز  تیعجرم و  هرود  د )

زا زیهرپ  دوجو  اب  عطقم  نیا  رد  .دوش  یم  زاـغآ  1340ش )  ) يدرجورب هللا  تیآ  تلحر  اب  لحار  ماما  یملع  تاـیح  هرود  نیمراـهچ 
تماعز ینید ، تیعجرم 

ص:51

ص7. ینیمخ ، ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  یناحور ، دیمح  ( . 1 - ) 1
.287 ص276 -  رارسا ، فشک  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2
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اقترا ینید  روما  رد  يونعم  یملع و  ماقم  نیرت  یلاـع  هب  ناـشیا  هرود ، نیا  رد  .تفرگ  رارق  ینیمخ  ماـما  شود  رب  یعاـمتجا  ینید و 
.دندش راد  هدهع  زین  ار  مدرم  یعامتجا  یسایس - يربهر  یملع ، تیعجرم  رب  هوالع  ًالمع  دنتفای و 

هیقف تیالو  1355 ؛)  - 1340  ) دلج رد 5  عیبلا  باـتک  1343ش ،)  ) هلیـسولا ریرحت  هب  ناوـت  یم  هرود  نیا  رد  ماـما  راـثآ  هـلمج  زا 
فـشاک زا  يا  همان  اـی  یمالـسا و  تموکح  ناونع  تحت  اهدـعب  تسا و  قارع  رد  جراـخ  سرد  لـصاح  هک  درک  هراـشا  (1348ش )

.دش رشتنم  اطغلا 

(1368  - 1357  ) یمالسا يروهمج  بالقنا و  يربهر  هرود  ه )

هروس ریـسفت  ناشیا  یملع  رثا  هناگی  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  تیادـه  يراـمعم و  رد  ماـما  میقتـسم  يریگرد  تلع  هب  هرود  نیا  رد 
فلتخم ياه  هصرع  رد  هدـش  مالعا  عضاوم  اه و  ینارنخـس  اـه ، هماـن  نیودـت ، یلو  تفاـین ؛ همادا  تلع  هب  هنافـسأتم  هک  تسا  دـمح 

میهاوخ هرهب  نآ  زا  يدـعب  لوصف  رد  هک  دوـش  یم  یقلت  ماـما  یـسایس  هشیدـنا  دنمـشزرا  رثا  نیرت  مهم  ماـظن ، لـئاسم  اـه و  نارحب 
.تفرگ

ینیمخ ماما  یسایس  نوتم  راثآ و  . 3

هراشا

.تسا يو  یعامتجا  یسایس -  راثآ  ناشیا ، یسایس  هشیدنا  اب  ییانـشآ  يارب  دنتـسم  نئمطم و  عبنم  هناگی  ینیمخ  ماما  تلحر  زا  سپ 
رگید مهم  هتکن  .تسا  عونتم  هدرتسگ و  رایـسب  ناشیا  یـسایس  تاـعلاطم  ياـه  هصرع  اـه و  هنیمز  ماـما ، هناواـکجنک  هیحور  تلع  هب 
باتک یعوضوم  يدنب  هتسد  ور ، نیازا  دنا و  هدنکارپ  هک  دنتسه  ...و  یفـسلف  یهقف ، ینافرع ، فلتخم  راثآ  رد  ماما  یـسایس  ثحابم 

نوتم راثآ و  ساسا ، نیا  رب  دنک ؛ ادا  ار  بلطم  قح  دناوت  یمن  تسین و  قیقد  نادنچ  ناشیا  ياه 

ص:52
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، هیقف تیالو  یسایس : تاعوضوم  دروم  رد  صاخ  روطب  هک  يراثآ  درک : میسقت  هتـسد  ود  هب  ناوت  یم  ار  ماما  یعامتجا (1)  یسایس 
باتک لثم  یـسایس ؛ تاعوضوم  ثحابم و  هب  نآ  رانک  رد  یلو  ...و ؛ نافرع  هقف ، .2 ...و ؛ یهلا  یسایس -  همان  تیصو  رارـسا ، فشک 

.میزادرپ یم  مادک  ره  یلامجا  حیضوت  هب  شخب  نیا  رد  هک  دنا  هتخادرپ  ...و  ثیدح  لهچ  عیبلا ،

صاخ یسایس  راثآ  نوتم و  فلا )

هراشا

هشیدنا ثاریم  نیرت  مهم  ناونع  هب  دناوت  یم  تسا و  هتخادرپ  یعامتجا  یـسایس - تاعوضوم  هب  صخـشم  صاخ و  روط  هب  راثآ  نیا 
.دوش یم  نشور  يدحات  ماما  یسایس  يارآ  يدابم  ینابم و  ایاوز ، اهنآ  یسررب  هعلاطم و  اب  هک  دوش  یقلت  یسایس 

رارسا فشک  . 1/ فلا

یمکح مان  هب   ) ناشیدـنا جـک  زا  یکی  ار  نآ  هک  تسا  عیـشت  لوصا  اـه و  ناـمرآ  هب  یگنهرف  يرکف و  مجاـهت  هب  خـساپ  رد  رثا  نیا 
هب ار  هلاس  رازه  رارسا  باتک  مق ، گرزب  ياملع  زا  يرهش  نییاپ  يدهم  خیش  موحرم  دنزرف  هداز ، یمکح  ياقآ  .تسا  هتشاگن  هداز )

.دنک یم  فیصوت  ناریا  یگدنام  بقع  تلع  ار  نآ  یعیش  بادآ  تاداقتعا و  هب  هلمح  نمض  درک و  نیودت  هنایارگ  یباهو  شور 

ساسحا مالـسا  نایک  لصا  هراـبرد  دوش و  یم  هدرپ  تشپ  هسیـسد  هجوتم  باـتک ، یبیرخت  ياوتحم  زا  یهاـگآ  زا  سپ  ینیمخ  ماـما 
رد ماما  .درک  فیلأـت  لاس 1322ش )  ) ار رارـسا  فشک  باـتک  لـیطعت و  ار  دوخ  يوزوح  سورد  هاـمود  ور ، نیازا  دـنک ؛ یم  رطخ 

رد ار  یمالسا  تموکح  حرط  هدرمش ، تمینغ  ار  تصرف  يو ، تاهبش  هب  خساپ  نمض 

ص:53
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ار یـسارکومد  یتح  یمالـسا  ریغ  ياه  تموکح  يراذـگ و  هیاپ  ار  دوخ  یهقف  تیالو  هیرظن  راب  نیلوا  يارب  هزیروئت و  تبیغ  رـصع 
.دنک یم  مالعا  تیعورشم  دقاف 

هلمح اب  یلخاد و  دادبتسا  هلئسم  فرط  کی  زا  ار  ناخاضر  يزیتس  تیناحور  ییادز و  نید  درکلمع  يرگاشفا  اب  باتک  نیا  رد  ماما 
یم ناریا  هعماج  یگدنام  بقع  تلع  ار  یجراخ  رامثتسا  رامعتسا و  رگید ، فرط  زا  ییاپورا  یتادراو  ياه  هشیدنا  هب  ناگتخابلد  هب 

.درامش

اب ار  ...و  تعافـش  لسوت ، كرـش ، دیحوت ، ثحابم  دیحوت )  ) لوا راتفگ  رد  .تسا  راتفگ  شـش  همدـقم و  کی  ياراد  رارـسا  فشک 
يارب دـبنگ  مرح و  نتخاـس  تبرت ، رب  هدجـس  تبرت ، زا  نتـساوخ  تعافـش  هراـبرد  ار  نویباـهو  تاهبـش  نییبـت و  یلقن  یلقع و  هـلدا 
ثیدح تماما ، ثحابم  تماما )  ) مود راتفگ  رد  .دهد  یم  خساپ  ار  ...و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  روبق  هب  مارتحا  ترایز و  نیموصعم 
تماما عوضوم  هک  تسا  هداد  ناشن  یخیرات  تادنتسم  نایب  اب  لیلحت و  یلقن  یلقع و  هلدا  اب  ار  ...و  ریدغ  ثیدح  نیموصعم ، تلزنم 

رد .تسا  هتـشاد  یلوزن  ریـس  هیوفـص  زا  دعب  تماما ، ثحب  هب  طوبرم  یملع  راثآ  هکلب  تسا ؛ هدشن  حرطم  هیوفـص  زا  دـعب  يربهر  و 
روما حالصا  تبیغ ، رـصع  رد  ییالو  تموکح  لیالد  تموکح ، یلقع  یعرـش و  ترورـض  ییالو ، تموکح  یناحور )  ) موس راتفگ 

هیلع و هللا  یلص  ) ربمایپ نآ  زا  روضح  رـصع  رد  ار  تموکح  قح  هدرک و  لالدتـسا  یلقن  یلقع و  رظنم  زا  ار  ...و  تیناحور  هب  طوبرم 
ثحابم تموکح )  ) مراهچ راـتفگ  رد  .تسا (1)  هتـسناد  هاـگآ  لداـع و  ياـهقف  هدـهع  رب  تبیغ  رـصع  رد  نیموصعم و  همئا  و  هلآ )
تموکح یمالـسا ، تموکح  رد  مدرم  شقن  تلود ، هب  طوبرم  یمالـسا  نیناوق  فیاـظو و  ملظ ، تلود  یمالـسا ، تلود  تموـکح ،

...و یبرغ  ياه 
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.دهد (1) یم  رارق  بطاخم  ار  يولهپ  میژر  نامکاح  ...و  درخ  یب  نئاخ ، نوچ  يدنت  ظافلا  اب  حرطم و  ار 

راثآ یمالـسا و  نیناوق  ياه  یگژیو  يراذـگ ، نوناق  تیفیک  یمالـسا ، یـسرداد  یمالـسا ، نیناوق  ثحابم  نوناق )  ) مجنپ راـتفگ  رد 
، القع هریـس  یفرع و  نیناوق  یمالـسا ، نیناوق  هرابرد  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ثیداحا  ثحابم  رد  دنک و  یم  هراشا  ...و  نآ  تبثم 

.دنک یم  ثحب  ...و  يونعم  يّدام و  نوناق  ترورض 

( یمالسا تموکح   ) هیقف تیالو  . 2/ فلا

(2)

رد فرـشا  فجن  هب  دـیعبت  مایا  رد  هک  تسا  ییالو  تموکح  هراـبرد  ینیمخ  ماـما  سرد  هسلج  هدزیـس  لـصاح  باـتک  نیا  ياوتحم 
.تسا (3) هدش  سیردت  يراصنا  خیش  دجسم  رد  ات 1348/11/20  ینامز 1348/11/1  هلصاف 

هاگ نآ  رشتنم و  ق.ش  لاس 1349  رد  رت  لماک  هعومجم  لکش  هب  سپس  ریثکت ، یسرد  هوزج  لکـش  هب  ادتبا  درفب  رـصحنم  نتم  نیا 
تحت تلع ، نیمه  هب  دوب  عونمم  ناریا  رد  باتک  نیا  پاچ  .دـندناسر  پاچ  هب  توریب  رد  ناشیا  دـییأت  شیاریو و  اب  ماما  نادرگاـش 

.دش یم  رشتنم  ناریا  رد  اطغلا  فشاک  ماما  زا  يا  همان  یمالسا ، تموکح  فلتخم  نیوانع 

يزادرپ و يروئت  رتشیب  لیـصفتاب  ار  شدوخ  یتموکح  هیرظن  دوش ، یم  قفوم  راب  نیلوا  يارب  باتک  نیا  اـب  ینیمخ  ماـما  تقیقحرد ،
هتبلا دش ؛ رشتنم  ناریا  مدرم  راشقا  ریاس  نایهاگشناد و  نایوزوح ، نیب  تعرس  هب  هک  دهد  رارق  شنارادفرط  نویبالقنا و  رایتخا  رد 
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هیقف تیالو  باتک  یلو  هدرک ؛ حرط  ...و  رارـسا  فشک  عیبلا ، باتک  مود  دلج  دـیلقت ، داهتجا و  هلاسر  رد  ار  هیقف  تیالو  ثحب  ماما ،
.تسا رادروخرب  یصاخ  تیعماج  زا 

، یهقف تموکح  تهادـب  تموکح ، سیـسأت  ترورـض  ثحابم ، همدـقم  رد  .تسا  ثحب  نیدـنچ  همدـقم و  کی  لـماش  باـتک  نیا 
نیلوا رد  سپـس  تسا ؛ هدرک  حرطم  ار  ...و  یگدزبرغ  یگتخابدوخ ، تسایـس ، زا  نید  کیکفت  هشیدنا  یفن  رامعتـسا ، ياه  هسیـسد 

ماـکحا يارجا  ترورـض  ینارمکح ، هویـش  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مظعا ربماـیپ  هریـس  تموکح ، ترورـض  هلدا  ثحاـبم ؛ شخب 
شخب رد  دـنک  یم  یـسررب  ار  ...و  یئازج  قوقح  جارخ ، سمخ ، یلام  ماکحا  مالـسا ، نیناوق  ماکحا و  تیهام  یمالـسا ، یعاـمتجا 
تیالو هقلطم ، یهاشداپ  تموکح  اـب  یمالـسا  تموکح  تواـفت  یمالـسا ، تموکح  ياـه  یگژیو  نوچمه  یثحاـبم  هب  باـتک  مود 

تیعورـشم تموکح ، ندوبن  فدـه  تلادـع ، قح و  ققحت  يارب  تموکح  ندوب  هلیـسو  یمالـسا ، مکاح  طیارـش  تارایتخا و  هیقف ،
تسا و هحفص ) دودـح 65   ) شخب نیرت  ینالوط  باتک  موس  شخب  .دزادرپ  یم  ...و  نوناق  زا  تیعبت  موزل  یمالـسا ، تموکح  یهلا 
زا معا  ربماـیپ ، یتـموکحروما  هیلک  هک  دریگ  یم  هجیتـن  حرطم و  ار  تـیاور ) تـشه   ) هـیقف تیـالو  هـیرظن  ییاور  تادانتـسا  نآ  رد 

اهقف ییالو  تموکح  عوضوم  هک  دـنک  یم  دـیکأت  نایاپ ، رد  .دـسر  یم  هاگآ  ملاـع و  لداـع ، ياـهقف  هب  یـسایس  ییاـضق و  بصنم 
ترورـض هب  دـنک و  یم  هراـشا  تموکح  لیکـشت  رد  اـهقف  اـملع و  میظع  ساـسح و  هفیظو  هب  نمـض  رد  تسین ؛ يدـیدج  عوضوم 

.دزادرپ یم  تیناحور  ياه  هزوح  حالصا 

هیقف یلو  تارایتخا  نوئش و  . 3/ فلا

(1)

(1355  - 1340  ) لاس یط 16  هک  تسا  دـلج  جـنپ  ًاعومجم  ماما  عیبلا  باتک  .تسا  ناشیا  عیبلا  باتک  مود  دـلج  ناـمه  باـتک  نیا 
نابز هب  فرشا  فجن  رد  ًاتدمع 

ص:56

.هیقف یلو  تارایتخا  نوؤش و  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 83 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دش پاچ  شراگن و  لاس 1340  رد  نیودت و  یبرع 

رد .تسا  هحفـص  دودـح 575  باتک  تسرهف  یـشاوح و  اـب  نآ  مود  دـلج  .تسا  یلالدتـسا  هقف  رد  ماـما  مهم  راـثآ  زا  عیبلا  باـتک 
ناونع تحت  اهدعب  هک  تسا  هدـش  هتخادرپ  هیقف  تیالو  ثحب  هب  هحفص ) 141 یسراف ، همجرت   ) هحفص تصش  دودح  نآ  زا  یـشخب 

.تسا هدش  پاچ  هیقف  یلو  تارایتخا  نوئش و 

عفر تلادـع ، قح و  يارجا  يارب  تموکح  ترورـض  تسایـس ، هیقف ، تارایتخا  تموکح ، عوضوم  ادـتبا  باتک  نیا  رد  ینیمخ  ماما 
هیقف یلو  تایصوصخ  يدعب  شخب  رد  هدرک و  هراشا  تموکح  ترورض  تایاور  هب  سپس  تسا ؛ هتخادرپ  ...و  تیبرت  میلعت و  ملظ ،
ماما مهس  رد  هیقف  فرصت  قح  هیقف ، تیالو  هب  طوبرم  تایاور  هب  همادا  رد  و  یسایس ) تیافک  تلادع و  تهاقف ،  ) یمالـسا مکاح  و 

.دناد یم  تموکح  سیسأت  هب  فلکم  ار  اهقف  دزادرپ و  یم  ...و  نینمؤم  لودع  تیالو  هبسح ، روما  رد  هیقف  هاگیاج  و 

( ماما هفیحص   ) رون هفیحص  . 4/ فلا

دنس يواح 2100  هعومجم  نیا  .دـش  رـشتنم  ماما  هفیحـص  ناونع  تحت  لیمکت و  اهدـعب  هک  تسا  دـلج  رب 22  لمتـشم  رون  هفیحص 
1368 لاس 1341 -  زا  ...و  یعرش  تازاجا  اه ، همان  ماکحا ، اه ، هبحاصم  اه ، مایپ  تانایب ، اه ، هینایب  رب  لمتـشم  يراتـشون  يراتفگ و 

تالکشم لئاسم و  ینارحب ، ساسح و  تاظحل  رد  ناشیا  مهم  ریبادت  یـسایس و  یتموکح ، ياه  هاگدید  رگنایب  رون ، هفیحـص  .تسا 
نیا .تسا  یمالـسا  ماـظن  تیادـه  سیـسأت و  یمالـسا ، بـالقنا  يربهر  یـسایس ، تازراـبم  هرود  رد  یگنهرف  یعاـمتجا ، یـسایس ،

.دوش یم  بوسحم  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  هرابرد  یلصا  كرادم  مهم و  نوتم  زا  یکی  هعومجم 
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یهلا یسایس -  همان  تیصو  . 5/ فلا

سلجم هب  نیودـت و  یـسمش  نمهب 1361  مشـشو  تسیب  خیرات  رد  هحفـص  رد 30  ار  دوخ  یهلا  یـسایس - همانتیـصو  ینیمخ ، ماـما 
نیا .دنداتسرف  يوضر  سدق  ناتـسآ  ناگربخ و  سلجم  هب  میظنت و  هخـسنود  رد  یتاحالصا (1)  اب  سپـس  دندومرف ؛ لاسرا  ناگربخ 

.دـندرک تئارق  ناگربخ  سلجم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ار  نآ  حوتفم و  ( 1368/3/15  ) ناشیا تلحر  زا  سپ  زور  کی  همان  تیـصو 
ود همدقم ، کی  رد  هک  تسا  یمالسا  بالقنا  طخ  رارمتـسا  ظفح و  ماما  یقالخا  یعامتجا و  یـسایس ، نتم  مایپ و  نیرخآ  نومـضم 

بالقنا و رارمتـسا  نارگن  دوخ  تکرب  اب  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  ینیمخ  ماما  رگید ، نایب  هب  تسا ؛ هدش  نیودت  دنب  هدجه  رکذت و 
.دندوب نادقف  زا  سپ  یعامتجا  ياه  بیسآ  اب  ههجاوم  رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  ياه  شزرا  ياه و  نامرآ 

یم ...و  تسایـس  نید و  هطبار  یمالـسا ، تموکح  مالـسا ، نید  تیناقح  عوضوم  هب  نیلقث  ثیدح  هب  هراشا  نمـض  همدقم  رد  ناشیا 
تلادع و میرح  زا  عافد  رد  مالـسا  تردـق  بالقنا و  یهلا  هزیگنا  هثدـحم و  تلع  صوصخرد  مهم  رکذـت  ود  هب  همادا  رد  دزادرپ و 

.دنک یم  افتکا  ملظ  یفن 

: درک هصالخ  یساسا (2)  روحم  هس  رد  ناوت  یم  ار  هدش  حرطم  هناگ  هدجه  ياهدنب 

هجوتم هدزرامعتسا  ناگدرخ  بیرف  نانمشد و  نافلاخم ، هک  دنک  یم  هراشا  ییاهرطخ  عناوم و  اه و  ناینب  یمالـسا ، بالقنا  هب  فلا )
.دننک یم  دیکأت  يرایشوه  ترورض  هب  دننک و  یم  بالقنا 
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، روهمج سیئر  يربهر ، هب  ییاهدومنهر  اه و  شرافس  يواح  هک  تسا  همان  تیصو  ثحابم  روحم  نیمود  هعماج ، یـساسا  روما  ب )
.تسا مدرم  حلسم و  ياهورین  تیبرت ، میلعت و  زکارم  اه ، هاگشناد  هیملع ، ياه  هزوح  هیئاضق ، هوق  ناگدنیامن ،

، تاعوبطم نویزیولت ، ویدار و  تیاده  يارب  ییاه  هیصوت  رب  لمتشم  هک  دیمان  صاخ  هیصوت  حیاصن و  ناوت  یم  ار  روحم  نیموس  ج )
تلم هب  تیـصو  اهامن ، یناحور  هدروخ و  بیرف  نارکفنـشور  ناگدنیوگ ، ناگدنـسیون ، فلاخم ، ياه  هورگ  هب  شرافـس  اهامنیس ،

.تسا ...و  ناهج  نافعضتسم  ناناملسم و  اه ،

: دنا هتشاگن  نینچ  زین  همتاخ  رد 

يوس هب  صخرم و  ناردارب  نارهاوـخ و  تمدـخ  زا  ادـخ  لـضف  هب  راودـیما  يریمـض  داـش و  یحور  نئمطم و  یبـلق  مارآ و  یلد  اـب 
.منک (1) یم  رفس  يدبا  هاگیاج 

ماع یسایس  راثآ  نوتم و  ب )

هراشا

؛ هدشن نیودت  یعامتجا  یسایس - نتم  نیودت  هزیگنا  اب  لقتسم و  روط  هب  ماما  یملع  راثآ  نوتم و  زا  یخرب  دش ، هراشا  ًالبق  هک  نانچ 
.میزادرپ یم  اهنآ  هب  لیذ  رد  هک  تسا  هدش  حرطم  يا  هیشاح  روط  هب  یسایس  ثحابم  اهنآ  رد  یلو 

هیالولا هفالخلا و  یلإ  هیادهلا  حابصم  ب/1 .

، رثا نیا  ثحابم  نیرت  مهم  .تسا  هدرک  همجرت  يرهف  دـمحا  دیـس  ياقآ  ار  نآ  فیلأت و  یبرع  نابز  هب  لاس 1309ش  رد  باتک  نیا 
هدش هتشون  یمالک  ینافرع و  هغبص  اب  حابصم  ًاعومجم 59  تاکشم و  ود  رب  لمتشم  رثا  نیا  .تسا  تیالو  تفالخ و  توبن ، دیحوت ،

شرگن اب  ماما  یسایس  هشیدنا  ینابم  مهف  يارب  ور ، نیازا  تسا ؛
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تیـالو داـحتا  لـماک ، ناـسنا  یهلا ، يامـسا  روهظ  يارب  هفیلخ  موزل  ثحاـبم  .دوش  یم  یقلت  مهم  نوتم  زا  نتم  نیا  ناـشیا  یناـفرع 
، لماک ناسنا   ) ار قوف  ثحابم  .تسا  باتک  ثحابم  زا  یشخب  ...و  ایبنا  تثعب  زار  توبن ، تیالو و  تفالخ ، رارسا  يدمحم ، اب  يولع 

.درک یسررب  یسایس  هشیدنا  یمالک و  دعب  زا  ناوت  یم  تفالخ ،) يربهر و 

هیقتلا یف  هلاسر  ب/2 .

هجوت ینـس  هعیـش و  طابترا  هرابرد  هعیـش  هتـشذگ  خیرات  رد  هراومه  هیقت  ثحب  رب  .تسا  هتفای  شراگن  لاس 1332ق  رد  هلاـسر  نیا 
یعامتجا ماکحا  قیاقح و  نایب  نید و  ظفح  ترورـض  یعامتجا ، یـسایس - ثحابم  هب  ار  ثحب  هریاد  ینیمخ  ماـما  یلو  تسا ؛ هدـش 

.دناد یمن  زیاج  ار  توکس  هیقت و  ناکم ، نامز و  طیارش  تایضتقم و  هب  هجوت  اب  دزادرپ و  یم  هعیش  هدنام  توکسم 

لهج لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ب/3 .

هتخادرپ زین  ناسنا  ترطف  هفـسلف و  یلقع ، ثحابم  هب  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ؛ هدـش  نیودـت  یناـفرع  یقـالخا - هغبـص  اـب  باـتک  نیا 
.دوش یسررب  تسا ، ماما  یسایس  هشیدنا  مهم  ینابم  يدابم و  هلمج  زا  هک  یسانش  ناسنا  یسایس و  نافرع  ظاحل  هب  دناوت  یم  تسا ،

هیلع ) قداص ماما  زا  یثیدح  حرـش  نآ  يروحم  عوضوم  تسا و  دـصقم  هلاقم و 25  جنپ  همدقم ، راتفگـشیپ ، کی  رب  لمتـشم  رثا  نیا 
طابترا ناسنا ؛ ترطف  اب  نآ  هطبار  رـش و  ریخ و  لهج ؛ لـقع و  تقیقح  نوچ : یثحاـبم  .تسا  لـهج  لـقع و  دونج  هراـبرد  مالـسلا )
تیمها نآ ؛ بسک  ياه  هار  هلـضاف و  تافـص  ناسنا ؛ ترطف  اب  نآ  هطبار  لدـع و  ناسنا ؛ يدازآ  رفک ؛ تیـالو ؛ دـیحوت و  اـب  ناـمیا 

.دنراد رارق  یسایس  هشیدنا  هطیح  رد  یگمه...و  ناطیش  دونج  رابکتسا ، مدرم ، یعامتجا  یگدنز  ترشاعم و  لیهست  رد  ارادم 
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هدارالاو بلطلا  ب/4 .

مهم ثحابم  هب  لهج  لقع و  دونج  ثیدـح  باتک  دـننامه  تسا و  هتفای  شراگن  لاس 1331  رد  یفسلف  شرگن  اب  دنمـشزرا  رثا  نیا 
هرعاشا عازن  ضیوفت و  ربج و  تلیضف ، تواقش ، تداعس ، نوچمه  یثحابم  هب  باتک  نیا  .دراد  هراشا  یسایس  مالک  یسایس و  هفـسلف 

ناسنا ظاحلب  هک  تسا  هتخادرپ  راتخم  ریغ  راتخم و  لعاف  توافت  دنوادخ ، هدارا  ملع و  اب  نآ  طابترا  ناسنا و  لعف  هدارا و  هلزتعم ، و 
.درک یسررب  ناوت  یم  یسایس  مالک  یسایس و  یسانش 

مود سرد  هصالخ 

رد یمهم  مهس  زین ، ینهذ ) ینورد و  كرحم   ) یملع ياه  هتشاد  يدرف و  تیصخش  ینیع ) ینوریب و  كرحم   ) اه نارحب  زا  هتـشذگ 
هدش نیجع  مالسا  اب  ینهذ  ياضف  ظاحل  هب  ماما  یسایس  هشیدنا  تفگ : ناوت  یم  لامجا  روط  هب  .دنتشاد  ماما  یسایس  هشیدنا  نیوکت 

.تسا

هداس تحارـص ، تقادص ، هک  ارچ  دـشاب ؛ يو  یگداوناخ  تیبرت  عون  زا  هتفرگ  ماهلا  نز (1)  هرابرد  ماما  فورعم  شیامرف  اـسب  هچ 
ماما يدرف  یقالخا و  یحور ، تافـص  هلمج  زا  راگزور  ياه  یخلت  یتخـس و  اب  هزرابم  ینیب ، عقاو  تعاجـش ، ییوگ ، هداـس  یتسیز ،

.تسا هدوب  يو  یگداوناخ  ناماد  رد  شا  هیامریمخ  هک  هدوب 

تهج ار  دوخ  شالت  تیاهن  ور ، نیازا  دوب ؛ یعیـش  تیعجرم  رادـتقا  زکرمت و  ماما ، هغدـغد  هناـگی  يرئاـح  هللا  تیآ  تلحر  زا  سپ 
، هقف رد  يأر  بحاـص  نیدـهتجم  نیـسردم و  زا  یکی  تماـق  رد  ماـما  عـطقم  نیا  رد  .دـنک  یم  يدرجورب  هللا  تیآ  تماـعز  تیبـثت 

.دنک یم  روهظ  هفسلف  قالخا و  نافرع ، لوصا ،
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ناونع تحت  یباتک  هک  تشون  هداز ) یمکح   ) ناشیدـنا جـک  نافرحنم و  زا  یکی  تاهبـش  هب  خـساپ  رد  ار  1322ش )  ) فشک باتک 
تموکح راهظا و  یهقف  تیالو  هنیمز  رد  ار  دوخ  یسایس  هیرظن  باتک  نیا  رد  راب  نیلوا  يارب  ماما  .دوب  هدرک  رشتنم  هلاسرازه  رارسا 

.دنک یم  مالعا  تیعورشم  دقاف  ار  یسارکومد  یتح  یمالسا  ریغ  ياه 

یعامتجا ینید و  تماعز  ینید ، تیعجرم  زا  زیهرپ  دوجو  اب  عطقم  نیا  رد  .دوش  یم  زاغآ  1340ش )  ) يدرجورب هللا  تیآ  تلحر  اب 
رب هوالع  تفای و  اـقترا  ینید  روما  رد  يونعم  یملع و  ماـقم  نیرت  یلاـع  هب  ناـشیا  هرود ، نیا  رد  .تفرگ  رارق  ینیمخ  ماـما  شود  رب 

.دنوش یم  راد  هدهع  زین  ار  مدرم  یعامتجا  یسایس - يربهر  یملع ، تیعجرم 

، رارسا فشک  هیقف ، تیالو  یسایس : تاعوضوم  . 1 دومن : میسقت  هتسدود  هب  ناوت  یم  ار  ماما  یعامتجا  یسایس - نوتم  راثآ و  ساسا 
لثم تسا ؛ هدش  هتخادرپ  زین  یسایس  تاعوضوم  ثحابم و  هب  نآ  رانک  رد  یلو  ...و ؛ نافرع  هقف ، ...و 2 . یهلا  یسایس -  همان  تیصو 

.هیالو هفالخلا و  یلا  هیادهلا  حابصم  عیبلا ، باتک 

تالکـشم لئاسم و   ) ینارحب ساسح و  تاظحل  رد  ار  ناشیا  مهم  ریبادـت  یـسایس و  یتموکح ، ياـه  هاگدـید  رگناـیب  ماـما : هفیحص 
نیا .تسا  یمالـسا  ماظن  تیادـه  سیـسأت و  یمالـسا ، بـالقنا  يربهر  یـسایس ، تازراـبم  هرود  رد  یگنهرف ) یعاـمتجا ، یـسایس ،

.دوش یم  بوسحم  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  رد  مهم  یلصا  كرادم  نوتم و  زا  یکی  هعومجم 

ناشیا تلحر  زا  سپ  زور  کی  هک  دوش  یم  بوسحم  ماما  یعامتجا  یسایس -  مهم  نتم  مایپ و  نیرخآ  یهلا : یسایس - همان  تیـصو 
هدجه رکذت و  ود  همدقم ، کی  همانتیصو  نیا  .دندرک  تئارق  ناگربخ  سلجم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ار  نآ  حوتفم و  ( 1368/3/15)

هدش حرطم  هناگ  هدجه  ياهدنب  .تسا  یمالـسا  بالقنا  طخ  رارمتـسا  ظفح و  نتم  نیا  رد  ماما  هغدغد  نیرت  مهم  هدش و  میظنت  دنب 
: درک هصالخ  یساسا  روحم  هس  رد  ناوت  یم  ار 
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سیئر يربهر ، هب  ناشیا  ياهدومنهر  اه و  شرافـس.ب  .تسا  یمالـسا  بالقنا  هجوتم  هک  تسا  ییاهرطخ  عناوم و  اه ، ناـینب  فلا )
روما هراـبرد  مدرم  حلـسم و  ياـهورین  تیبرت ، میلعت و  زکارم  اـه ، هاگـشناد  هیملع ، ياـه  هزوح  هیئاـضق و  هوق  ناگدـنیامن ، روهمج ،

ناگدنیوگ ناگدنسیون ، فلاخم ، ياه  هورگ  اهامنیس ، تاعوبطم ، نویزیولت ، ویدار و  هب  صاخ  هیصوت  حیاصن و  .ج  .هعماج  یساسا 
.نارکفنشور و 

یم یقلت  مهم  نوتم  زا  هیالولا  هفالخلا و  یلا  هیادـهلا  حابـصم  باتک  ناشیا  ینافرع  شرگن  اب  ماما  یـسایس  هشیدـنا  یناـبم  مهف  يارب 
، توبن تیالو و  تفالخ ، رارـسا  يدمحم ، اب  يولع  تیالو  داحتا  لماک ، ناسنا  یهلا ، يامـسا  روهظ  يارب  هفیلخ  موزل  ثحابم  .دوش 

.تسا باتک  نیا  ثحابم  زا  یشخب  ...و  ایبنا  تثعب  زار 

طابترا ناسنا ؛ ترطف  اب  نآ  هطبار  رـش و  ریخ و  لهج ؛ لقع و  تقیقح  نوچ  یثحابم  لـهج  لـقع و  دونج  ثیدـح  حرـش  باـتک  رد 
تیمها نآ ؛ بسک  ياه  هار  هلـضاف و  تافـص  ناسنا ؛ ترطف  اب  نآ  هطبار  لدـع و  ناسنا ؛ يدازآ  رفک ؛ تیـالو ؛ دـیحوت و  اـب  ناـمیا 

.دریگ رارق  یسایس  هشیدنا  هطیح  رد  ...و  ناطیش  دونج  رابکتسا ؛ مدرم ؛ یعامتجا  یگدنز  ترشاعم و  لیهست  رد  ارادم 

هدارا ملع و  اب  نآ  طابترا  ناسنا و  لعف  هدارا و  هلزتعم ، هرعاشا و  عازن  ضیوفت و  ربج و  تواقش ، تلیضف ، تداعس ، نوچمه  یثحابم 
یم هدارا  بلط و  باتک  رد  دوش ، یسررب  ناوت  یم  یسایس  یسانش  ناسنا  ظاحل  هب  هک  ار  راتخم  ریغ  راتخم و  لعاف  توافت  دنوادخ ،

.درک یسررب  ناوت 
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تالاؤس

.دیهد حیضوت  دوش ؟ یم  عورش  ینامز  هچ  زا  ینیمخ  ماما  یسایس  تماعز  تیعجرم و  هرود  . 1

؟ دراد هراشا  یتاعوضوم  هچ  هب  نآ  ياوتحم  دش ؛ هتشون  يا  ههبش  هچ  هب  خساپ  رد  رارسا  فشک  باتک  . 2

؟ دینک نایب  ار  ثحابم  نیرت  مهم  تسا ؟ هدش  نیودت  ینامز  هچ  رد  هیقف  تیالو  باتک  . 3

؟ دیهد حیضوت  ار  ماما  هفیحص  هعومجم  یسایس  تیمها  . 4

؟ دیسیونب ار  ینیمخ  ماما  یهلا  یسایس -  همان  تیصو  یسایس  ياهروحم  نیرت  مهم  . 5

؟ تسیچ رد  یسایس  هشیدنا  ظاحل  هب  هیالولا  هفالخلا و  یلا  هیادهلا  حابصم  باتک  تیمها  . 6

رتشیب هعلاطم  يارب  عبانم 

؛ ماما یسایس  همان  یگدنز  یبجر ، نسح  دمحم  . 1

؛ ماما یسایس  یملع و  ینامرآ  همان  یگدنز  هب  یهاگن  يراصنا ، دیمح  . 2

؛ ماما تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  یناحور ، دیمح  . 3

؛ ماما راثآ  یعوضوم  یفیصوت  یسانشباتک  یتشد ، دامع  . 4

؛ ماما یسایس  هشیدنا  يدیشمج ، نیسح  دمحم  . 5

.موس لسن  يارب  ینیمخ  ماما  يرداق ، یلع  دیس  . 6
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( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  رصع  یعامتجا  یسایس -  تالوحت  سرد 3:

هراشا

موس سرد  یلک  فادها 

یحالصا و تکرح  یمالسا و  هعماج  نارحب  لماع  نیرت  مهم  ناونع  هب  یجراخ  رامعتسا  یلخاد و  دادبتسا  رـصنع  ود  اب  نایوجـشناد 
لیالد هب  هزرابم  هدـس  کی  زا  شیب  لوط  رد  هک  دوب  يا  یمالـسا  یحالـصا و  ياـه  تکرح  همادا  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماـما  یبـالقنا 

نتم زا  تخادـنارد و  ون  یحرط  مالـسا  ناهج  یگتـسباو  یگدـنام و  بقع  للع  يارب  ناـشیا  ور  نیازا  دوب ؛ هدیـسرن  رمث  هب  فلتخم 
.دش یمالسا  يروهمج  ماظن  سیسأت  یمالسا و  بالقنا  هب  رجنم  تیاهنرد  هک  تشون  رثؤم  يا  هخسن  یعیش  مالسا  ثاریم 

يراتفر فادها 

سرد نیا  هعلاطم  زا  سپ  دور  یم  راظتنا  نایوجشناد  زا 

.دهد حیضوت  دیمان ؛ هتفر  زا  تصرف  لاس  ترسح  اب  مود ) یناهج  گنج   ) ناریا رد  ار  نیقفتم  روضح  ياه  لاس  ماما  . 1

.دیهد حرش  ار  دادرخ  هعقاو 15  تلع  . 2

.دیهد حیضوت  ار  نویسالوتیپاک  هحیال  . 3

.دیهد حرش  ار  فرشا  فجن  هب  دیعبت  زا  دعب  ار  ماما  یتازرابم  دربهار  . 4

.دینک نایب  یمالسا  بالقنا  باتش  رد  ار  نآ  ریثأت  تلع و  يد و  مایق 19  هعقاو  . 5

.دیوش انشآ  ناریا  مالسا و  ناهج  ییامتجا  یسایس -  لئاسم  نیرت  مهم  اب  . 6

ماما هنامز  یعامتجا و  یسایس -  تالوحت  . 4

هراشا

يریگ لکـش  رد  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  لکـش  هب  ینیمخ  ماما  رـصع  ياه  نارحب  تالوحت و  تایـضتقم ، دـش ، هتفگ  ًالبق  هک  نانچ 
افیا شقن  ناشیا  یسایس  هشیدنا 
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، یفسلف یلوصا ، یهقف ، ياه  هتخودنا  اه و  هتشاد  اب  براضت  لماعت و  رد  هک  دنتسه  ینیع  لماع  كرحم و  تاعوضوم ، نیا  .دندرک 
؛ تسا هدش  رصاعم  يایند  رد  فرگـش  یلوحت  بجوم  تیاهنرد  هک  دندش  يا  هژیو  یـسایس  هشیدنا  دیلوت  بجوم  ماما ، ...و  ینافرع 

.دندیمان ینیمخ  ماما  رصع  ار  رصع  نیا  یخرب  هک  يوحن  هب 

.درک یبایزرا  ناوت  یم  ناریا  مالسا و  ناهج  ناهج ، يایفارغج  هزوح  هس  رد  ار  ینیمخ  ماما  رصع  یعامتجا  یسایس  تالوحت 

نآ مهم  تالوحت  ناهج و  فلا )

رد هک  ناهج  یساسا  تاعوضوم  تارییغت و  .تسا  هدوب  متسیب  نرق  رد  مهم  یسایس  تالوحت  اب  نراقم  ینیمخ  ماما  یگدنز  تایح و 
ور نیا  زا  تسا ؛ جراخ  راتشون  نیا  هلصوح  زا  عونتم و  هدرتسگ و  رایسب  تسا ، هدوب  راذگریثأت  ینیمخ  ماما  یـسایس  رکفت  هشیدنا و 

هطلـس شرتسگ  قرـش ؛ یتسیلایـسوس  یتـسینومک و  یـسایس  ماـظن  طوقـس  روهظ و  .دوش  یم  هراـشا  تـالوحت  نیا  نیواـنع  هب  طـقف 
؛) 1917م  ) يوروش 1907م ؛)  ) تیطورـشم ياه ؛ بالقنا  شیادیپ  1939م ؛)  ) مود یناهج  گـنج  روهظ  برغ ؛ ياـیند  رد  مسیلاربیل 

روهظ و 1979م ؛)  ) ناتسناغفا 1979م ؛)  ) هئوگاراکین 1975م ؛)  ) مانتیو 1962م ؛)  ) ریازجلا 1920م ؛)  ) قارع 1949م ؛) ، 1911  ) نیچ
؛ ینامثع ياهروتارپما  لاوز  يوروش ؛ رد  مسنیلاتـسا  ایلاتیا ، رد  مسیـشاف  ناملآ ، رد  مسیزان  دـننامه  یطارفا  ياه  يژولوئدـیا  طوقس 

رامعتـسا دـیدج  هوجو  شیادـیپ  مسیرالوکـس ؛ هشیدـنا  هطلـس  ییارگ ؛ فرـصم  يراد و  هیامرـس  ماظن  شرتسگ  ینپاژ ؛ یـسیلگنا و 
ماظن روهظ  وتیـس ؛ وتنـس ، وشرو ، وتان ، للم ، نامزاس  للم ، هعماـج   ) یللملا نیب  يا و  هقطنم  ياـهداهن  اـه و  ناـمزاس  سیـسأت  یبرغ ،
يوس هب  یللملا  نیب  ماظن  شیارگ  يوروش و  ریهامج  داحتا  یجیردت  لاوز  اکیرمآ و  هدـحتم  تالایا  روهظ  درـس ؛ گنج  یبطقود و 

یبسن هطلس  یبطق ؛ کت  ماظن 

ص:66

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


یناهج تاعالطا ، راجفنا  تاطابترا و  شرتسگ  هنایارگ و  یبسن  ياـه  هشیدـنا  روهظ  مسینومک ؛ یـشاپورف  زا  سپ  مسیلاربیل  هشیدـنا 
هب شیارگ  یحور ، یقـالخا و  یمگردرـس  تیوـه و  نارحب  اـه ؛ نامـسآ  حـتف  مـتا ؛ تفاکـش  تسایـس ؛ داـصتقا و  گـنهرف ، ندـش 
رب یتسیناموا  گنهرف  هطلـس  یـسدق ؛ لقع  لوفا  يرازبا و  لقع  دشر  يورخا ؛ ییارگ  تیونعم  ربارب  رد  هنایارگایند  ییارگ  تینوصم 

ماما هاگن  دنداد و  رییغت  ار  رصاعم  يایند  رد  یگدنز  هویـش  هک  تسا  یـساسا  تارییغت  تالوحت و  زا  يا  هعومجم  ...و  یهلا  گنهرف 
یمالسا ياه  نامرآ  اه و  شزرا  هب  تشگزاب  ترورض  يداقتنا و  ًالماک  مسیلایسوس ، مسیلاربیل و  یبرغ و  یگدنز  هرابرد  ار  ینیمخ 

.درک نادنچود  ار  یمالسا  یسایس  ماظن  هشیدنا و  دیلوت  تهج 

نآ مهم  لئاسم  مالسا و  ناهج  ب )

لماوع نیرت  مهم   ) ناونع هب  یجراخ  رامعتسا  یلخاد و  دادبتسا  رـصنعود  هک  میتسه  ییاه  ینوگرگد  دهاش  ام  زین  مالـسا  ناهج  رد 
يّدام و رئاخذ  نیرت  گرزب  نیرت و  مهم  ياراد  مالـسا  ناهج  .تسا  هدـش  ار  يا  هدـیدع  تالکـشم  ثعاب  یمالـسا ) هعماـج  نارحب 
رد ًـالمع  مسیلایـسوس  مسیلاربـیل و  ياـه  يژولوئدـیا  هب  شیارگ  ینید و  ياـه  هزومآ  زا  نتفرگ  هلـصاف  ببـس  هب  یلو  تسا ؛ يونعم 

لواپچ يارب  یتصرف  هدـش و  تتـشت  تیوه و  نارحب  راچد  یحور  ظاحل  هب  راتفرگ و  یتسیلاـیرتام  یتسیناـموا و  ياـه  شزرا  هطرو 
.تسا هداد  رارق  رامعتسا  رایتخا  رد  دوخ  يّدام  رئاخذ 

ناسآ طلست  ناکما  رگید  يوس  زا  مالـسا و  ناهج  رد  یلم  کچوک  ياه  تلود  روهظ  يارب  هنیمز  ینامثع ، يروطارپما  لاوز  یپ  رد 
، يداوس یب  شرتسگ  رقف و  برغ ، يداصتقا  یـسایس و  هطلـس  یگنهرف ، مجاهت  هاگ  نآ  اب  دـش ؛ رت  مهارف  ناـنآ  رب  ییاـپورا  لود  رت 

یگتخابدوخ زا  یگدز ، برغ  رجحت ، مسیرالوکس ، جیورت 
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دوخ کلهم  هبرض  يرگید  زا  سپ  یکی  یبرغ ، یگنهرب  گنهرف  جیورت  ییارگ ، فرصم  یتسرپ و  لمجت  یـسایس ، يرکف  ناگبخن 
.دندروآ دراو  لاوز  هب  ور  یمالسا  ندمت  گنهرف و  رب  ار 

لوغم یبیلص و  ياه  گنج  یتح  ینامز  چیه  اب  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  دندرک  دراو  ناناملسم  رب  یتراقح  نانچ  نآ  دادبتسا  رامعتسا و 
، لامج دیـس  نوچمه  ینادنمـشیدنا  يربهر  هب  ات  دـش  بجوم  يداصتقا  رامثتـسا  یگنهرف و  تراسا  تراقح و  نیا  اما  درک ؛ هسیاقم 

شزرا هب  تشگزاـب  یمالـسا و  ندـمت  ياـیحا  رکفت  ...و  يوفـص  باون  يرهطم ، اـنبلا ، نسح  يدودوـم ، لاـبقا ، ودـبع ، بطق ، دـیس 
تضهن تیطورشم ، هلمج  زا  یگنهرف  یسایس  ياه  بالقنا  اه و  مایق  یمالسا ، ياه  شبنج  نآ  یپ  رد  دنک و  زورب  روهظ و  یمالـسا 

.تشاد ماما  یسایس  هشیدنا  رب  ار  شدوخ  صاخ  ریثأت  مادک  ره  هک  دنوش  دلوتم  دادرخ  هدزناپ  مایق  تفن و  ندش  یلم 

نرق کـی  زا  شیب  لوط  رد  هک  دوب  يا  یمالـسا  یحالـصا و  ياـه  تکرح  همادا  ینیمخ  ماـما  یبـالقنا  یحالـصا و  تکرح  عقاورد 
رد ون  یحرط  مالـسا ، ناهج  یگتـسباو  یگدـنام و  بقع  للع  يارب  ناشیا  ور ، نیازا  دوب و  هدیـسرن  رمث  هب  فلتخم  لـلع  هب  هزراـبم 

يروهمج ماظن  سیـسأت  یمالـسا و  بالقنا  هب  رجنم  تیاـهن  رد  هک  تشون  رثؤم  يا  هخـسن  یعیـش  مالـسا  ثاریم  نتم  زا  تخادـنا و 
.دش یمالسا 

نآ مهم  تالوحت  ناریا و  ج )

هراشا

ماما یـسایس  یگدـنز  تایح و  یلو  دوب ؛ مالـسا  ناهج  طاـقن  رگید  زا  کـچوک  يا  هنومن  تالکـشم ، اـه و  نارحب  ظاـحل  هب  ناریا 
.مینک یم  لابند  يرتشیب  لیصفت  اب  ار  نآ  عیاقو  تالوحت و  ور  نیا  زا  دوب ؛ هدروخ  هرگ  ناریا  لئاسم  اب  ینیمخ 
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(1320  - 1288  ) يولهپ روهظ  هیراجاق و  لاوز  هرود  ج/1 .

ياملع تکرح  اب  تیطورـشم  تضهن  .دوب  هطورـشم  بالقنا  تسکـش  ماما ، یگدـنز  لـیاوا  رد  یـسایس  هعقاو  نیرت  تخـس  نیلوا و 
ارگ برغ  شیدنا  جک  ناگبخن و  زا  یعمج  ياه  تنایخ  یسیلگنا و  لماوع  ياه  هسیـسد  اب  نونکا  دوب  اما  هدیـسر ؛ يزوریپ  هب  هعیش 

يروتاتکید تمس  هب  لاس 1299ش  رد  ناخ  اضر  ءایـض و  دیـس  ياتدوک  اب  ًاتیاهن  دـش و  نویبالقنا  فص  رد  فالتخا (1)  هب  رجنم 
هعماج رب  ار  يولهپ  یتنطلـس  ماظن  راجاق ، نیناوخ  یفیاوطلا  كولم  ماـظن  ياـج  هب  سیلگنا (2)  تلاخد  اـب  اـتدوک  نیا  .تفر  يولهپ 

، دوب یسیلگنا  رامعتسا  يراجاق و  دادبتـسا  زا  ناریا  ییاهر  يارب  يدیما  هک  ار  تیطورـشم  بالقنا  نآ ، رب  هوالع  درک ؛ لیمحت  ناریا 
.دز راد  هب  ار  يرون ) هللا  لضف  خیش   ) هطورشم هاوخ  هعورشم  فالتخا ، داجیا  اب  درک و  هفخ  هفطن  رد  زین 

نیا .دـش  لقتنم  هاشاضر  هب  یجراخ  رامعتـسا  تیامح  اب  يولهپ  یهاـشداپ  ضرقنم و  راـجاق  تنطلـس  لاس 1304ش  رد  ناس  نیدـب 
، یگدز برغ  یجراخ ، رامعتـسا  یلخاد ، دادبتـسا  تیطورـشم ، بالقنا  تنطلـس ، زا  ماـما  تشادرب  رد  راذـگ  هرود  هب  موسوم  هرود 

.دراذگ یمهم  ریثأت  برغ ، یتادراو  ياه  هشیدنا 

رس رب  لگ  يرادازع ، ماگنه  عونمم ، ار  یـشورف  بورـشم  تفر ، یم  تابتع  ترایز  هب  .درک  یم  يرادنید  هب  رهاظت  ادتبا  رد  هاشاضر 
رئاعـش املع و  اب  تفلاخم  هب  شیوخ  تردـق  ياه  هیاپ  میکحت  نمـض  جـیردت  هب  یلو   (3) درک ؛ یم  اـپ  رب  یناوـخ  هضور  سلجم  و 

دوخ ییارگبرغ  ینیددض و  يروتاتکید ، تسایس  لمع  رد  تخادرپ و  ینید 
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ص318. ج 15 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ص135 ؛ ج 18 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ك.ر : ( . 1 - ) 1
هاش اـضر  هراـبرد  نارهت  سنارفنک  رد  تلوزور  لـیچرچ و  . » ص28 هاـش ، دـض  رب  ناریا  ناژ ، هی  رورولو  دـمحا  یقوراـف ، ( . 2 - ) 2

«. میتشادرب ار  وا  ناموخ  میدروآ و  ار  وا  نامدوخ  ام  هک  دندرک  راهظا 
.118 ص117 -  ج1 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  نیدلا ، لالج  دیس  یندم ، ( . 3 - ) 3
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.داد شرتسگ  كروتاتآ  لامک  زا  دیلقت  هب  هیکرت  رفس  زا  تشگزاب  زا  سپ  ار 

، باجح فشک  سابل ، ندرک  لکـشلادحتم  تیناحور ، سابل  يارب  تیدودـحم  لیبق  زا  یتامادـقا  اب  ار  دوخ  تسایـس  نیا  هاـش  اـضر 
نآرق و سیردت  یبهذم و  مسارم  زا  يریگولج  رالاسهپس ، هسردم  رد  لوقنم  لوقعم و  هدکشناد  لثم  یتلود  هیملع  سرادم  سیـسأت 

.درک لابند  ار  ...و  سرادم  رد  ینید  ماکحا 

ار دوخ  ضارتعا  دایرف  هاشاضر  ياه  تسایـس  ربارب  رد  هنانامرهق  هک  دوب  یناشخرد  ياه  هرهچ  زا  یکی  سردم  دیهـش  نایم ، نیا  رد 
نیع اـم  تناـید  : » تفگ هاگدـید  نیا  ربارب  رد  سردـم  دوـب  هدرک  حرطم  ار  تسایـس  زا  نـید  ییادـج  هشیدـنا  ناـخاضر  .درک  دـنلب 
ياه هشیدـنا  يرون ، هللا  لضف  خیـش  زا  دـعب  یخیراـت  عطقم  نیا  رد  کـش  یب   (1) تسام » تناید  نیع  ام  تسایـس  تسام ، تساـیس 

دای یگرزب  هب  وا  زا  هراومه  ماما  هک  روط  نامه  تسا ؛ هتـشاد  ینیمخ  ماما  یـسایس  يارآ  رب  يا  هدـننک  نییعت  شقن  سردـم  یـسایس 
.تسا (2) هدرک 

ناگناگیب هب  تازایتما  ياطعا  هاشاضر و  ییادز  مالـسا  ياه  تسایـس  هیلع  سلجم  رگنـس  رد  مشـش  ات  مود  سلجم  زا  سردم  دیهش 
دیعبت فاوخ  هب  ریگتسد  لاس 1307ش  رد  قفومان  رورت  زا  دعب  ماجنارس  .تخیگنارب  ار  اه  یـسیلگنا  هاشاضر و  مشخ  درک و  هزرابم 

سردـم زا  رگا  ماما  لوق  هب  هک  یلاح  رد  دیـسر ؛ تداهـش  هب  مومـسم و  ینادـنز  لاـس  زا 11  سپ   ) لاـس 1317ش رد  تیاـهن  رد  و 
ار نویناحور  تیطورشم  تضهن  ریسم  دنیچرب (3) و  ار  يولهپ  تنطلس  طاسب  عقوم  نامه  تسناوت  یم  سردم  دندرک ، یم  ینابیتشپ 

.دنک لابند 
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: قارع نایدیعبت  . 1 تشاذـگ : يو  رب  يدایز  ریثأت  هک  دـندوب  هیملع  ياه  هزوح  رد  مهم  هعقاو  دـنچ  دـهاش  لحار  ماما  هرود ، نیا  رد 
هب ار  مق  دـندش و  مق  هب  قارع  زا  ترجاـهم  هب  روبجم  يزاریـش  یقت  دـمحم  موـحرم  يربـهر  هب  سیلگنا  اـب  هزراـبم  تهج  هب  اـه  نآ 

: دیامرف یم  ترجاهم  نیا  هرابرد  ینیمخ  ماما  .دندرک  لدبم  مالسا  ناهج  یسایس  رابخا  نوناک 

، ناریا هب  قارع  زا  دندرک  دـیعبت  هک  ار  یـصلاخ  موحرم  یناتـسرهش و  موحرم  ینیئان و  ياقآ  موحرم  نسحلاوبا و  جاح  ياقآ  موحرم 
ار اهنیا  نامدوخ  ناریا ، هب  دـندرک  دـیعبت  دـندرک و  عمج  ار  اـهنیا  دـندز و  یم  فرح  هاگتـسد  نآ  فـالخرب  اـهنیا  هک  دوب  نیا  يارب 

.میدوب (1) دهاش 

هللا تیآ  ضارتعا  هیـضق  .تسا 3 . ناخاضر  ياه  تسایـس  هیلع  لاس 1306  رد  هللارون  اقآ  جاح  يربهر  هب  ناهفـصا  ياـملع  ماـیق  . 2
ير رهش  هب  يو  دیعبت  حرج و  برض و  مق و  هب  نایماظن  موجه  مق و  رد  هاشاضر  ياه  تسایس  تامادقا و  هب  یقفاب  یقت  دمحم  خیش 

.تسا

نیا یلک  یـشم  هتبلا  تسا ؛ يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  هللا  تیآ  ناتـسد  رد  مق  تیعجرم  زکرمت  اب  ناـمزمه  ساـسح  نارود  نیا 
هب ار  یلک  تسایس  نیا  يرئاح  هللا  تیآ  .دوبن  هاشاضر  تموکح  اب  مق  ياپون  هیملع  هزوح  میقتسم  ییورایور  هلخادم و  گرزب  ملاع 

.درک زیهرپ  هاشاضر  تلود  هیلع  میقتسم  هزرابم  زا  داد و  همادا  1315ش )  ) دوخ رمع  نایاپ  ات  ( 1314  ) باجح فشک  عوضوم  زج 

مق ياملع  .دوش  یم  يدـج  شلاچ  راـچد  مق  هیملع  هزوح  هاـشاضر  میژر  رادـتقا  جوا  اـب  فداـصم  يرئاـح  هللا  تیآ  تلحر  زا  سپ 
، يراسناوخ یقتدمحمدیس  تجح ، دمحمدیس  ماظع : تایآ  هب  مق  هیملع  هزوح  تیریدم  يراذگاو  رد  ار  هراچ 
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ماما شالت  اب  هاش  اـضر  طوقـس  زا  سپ  هکنیا  اـت  دـماجنا  یم  لوط  هب  لاـس  تشه  تیعـضو ، نیا  .دـننیب  یم  ردـص  نیدـلاردصدیس 
.دوش یم  مهارف  يدرجورب  هللا  تیآ  ناتسد  رد  ینید  تیعجرم  تدحو  ققحت  لوحت و  داجیا  هنیمز  ینیمخ 

(1340  - 1320  ) یبالقنا تصرف  يزکرم و  تردق  ألخ  هرود  ج/2 .

تمـس هب  هاشاضر  شیارگ  مود و  یناهج  گنج  اب  نامزمه  اریز  میتسه ؛ یـسایس  لوحت  نیرت  مهم  دـهاش  اـم  رویرهش 1320ش  رد 
لود يریگرد  یلخاد و  يزکرم  تردـق  یـشاپورف  اـب  .دـندرک  لزع  تنطلـس  زا  ار  هاـشاضر  لزع  لاغـشا و  ار  ناریا  نیقفتم  ناـملآ ،

تاعوبطم و عیرس  دشر  بجوم  هک  میتسه  ناریا  یسایس  یگدنز  هصرع  رد  هلاس  هدزاود  یبسن  يدازآ  دهاش  جراخ ، رد  يرامعتـسا 
هللا تیآ  یبایهار  و  مهدزناش ، هرود  سلجم  دازآ  ًاتبـسن  تاباختنا  نآ  یپ  رد  یبهذـمریغ و  یبهذـم و  ياـه  هورگ  بازحا و  تیلاـعف 

.دش سلجم  هب  قدصم  رتکد  یناشاک و 

تـصرف نیا  زا  هدافتـسا  هشیدـنا  هب  ار  ماما  يروتاتکید ، ههد  ود  زا  سپ  یعامتجا  یـسایس  دازآ  طیارـش  داجیا  هاـشاضر و  يراـنکرب 
تشاذگ و شیامزآ  کحم  هب  یمومع  مایق  یمالسا و  تموکح  لیکشت  تهج  ار  دوخ  یلمع  مادقا  نیلوا  ور ، نیازا  دناشک ؛ ییالط 

: دندروآرب دایرف  یمایپ  یط 

ادـخ يارب  ماـیق  دـیهدب و  تسد  زا  ار  لاـجم  رگا  تسا ؛ زور  نیرتهب  یحالـصا  ماـیق  يارب  ...زورما  مالـسا ... ! نویناـحور  يا  ناـه ،
.دنوش (1) هریچ  امش  رب  رگ  هزره  یتشم  هک  تسا  دوز  ...دینکن 

تـسد زا  تصرف  هب  ترـسحاب  ار  هاشاضر  طوقـس  نیزاغآ  ياه  لاس  اهدـعب ، ماما  ور ، نیازا  درب ؛ یمن  ییاج  هب  هار  ماما  ياـهدایرف 
عنام نیرت  مهم  دنک و  یم  دای  هتفر 
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رد ماما  .دنناسرب  تردق  هب  ار  هاش  اضردمحم  نیقفتم  ات  دش  بجوم  ًاتیاهن  هک  دنک  یم  رکذ  ردتقم  يربهر  لوح  داحتا  نادقف  ار  نآ 
: دنیوگ یم  هراب  نیا 

اهنآ ار  ناخاضر  رسپ  .دوبن  دنک  عمج  ار  اهنآ  دناوتب  هک  دحاو ] يربهر   ] کی تلم ، دوخ  زا  یصاخشا  [ 1320  ] تقو نآ  فسالا  عم 
فرح سک  چیه  نکل  ار ؛ وا  دنتشاذگ  یمن  دندرک ، یم  تارهاظت  تقو  نآ  رد  رهش  ات  هس  ود  رگا  هک  یتروص  رد  اجنیا ، دنتـشاذگ 

.دنکب (1) ار  اهراک  نیا  هک  دوبن  یسک  نکل  درک ؛ یم  ار  راک  نآ  دوب ، تقو  نآ  رد  سردم  موحرم  رگا  دیاش  .دزن 

اب ترورـض  هب  تیوقت و  يو  ینوناق  یعرـش و  تیعورـشم  نادقف  هب  ماما  شرگن  ات  دش  بجوم  مود  يولهپ  ندیـسر  تردق  هب  هویش 
تحت ار  دوخ  یسایس  باتک  نیلوا  هداز  یمکح  ياقآ  تاهبش  هب  خساپ  یپ  رد  لاس 1343ق  رد  ور  نیازا  دوش ؛ هزرابم  دراو  زین  يو 

یلم و تیوه  مادـهنا  بجوم  رامعتـسا و  نک  فاـص  هداـج  ار  نآ  داـقتنا و  هاـش  میژر  هب  تدـش  هب  تشون و  رارـسا  فـشک  ناوـنع 
.درک (2) یفرعم  یمالسا 

یـسایس طیارـش  هب  هجوت  اـب  ینیمخ  ماـما  .تسا  تیعجرم  يربهر و  تدـحو  زکرمت و  داـجیا  ماـما ، دربـهار  نیرت  مهم  هرود  نیا  رد 
دجـسم رد  مدرم  راتـشک  ناهفــصا ، ياـملع  ماـیق  ریظن  نیــشیپ  عیاـقو  رد  يدرجورب  هللا  تـیآ  یتازراـبم  هقباـس  ناـمز و  نآ  صاـخ 

شالت يدرجورب  هللا  تیآ  تیـصخش  رد  تیعجرم  زکرمت  يارب  تیطورـشم  مایق  رد  یناسارخ  دنوخآ  اب  یهارمه  دهـشم ، داشرهوگ 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  دوخ  تارطاخ  رد  یتالحم  دیهش  .دندرک  ار  يدایز 

، تفگ یم  سرد  بوخ  مه  .دوب  يردـتقم  مدآ  کی  وا  هکنآ  يارب  مق  میدروآ ، ار  يدرجورب  ياقآ  ام  دـندومرف : هک  مدینـش  ماما  زا 
، دنک هلمح  هاش  هب  هک  دوب  شلها  ًالثم  هک  دوب  یمدآ  کی  مه  دنک ، تیبرت  درگاش  بوخ  تسناوت  یم  مه 
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هنافـسأتم مینک ؛ هافتـسا  اهنیا  هاش و  میژر  ندیبوک  يارب  شتردق  زا  هکنیا  رطاخ  هب  مق  میدروآ ، ار  ناشیا  ام  .دـنک  هلمح  هاگتـسد  هب 
.دشن (1) میتساوخ  ام  هکروط  نآ 

رـضاح ناشیا  جراخ  سرد  رد  دوخ  یتح  دنتـشاد و  يدرجورب  هللا  تیآ  هب  يدایز  دـیما  ماما  تسا ، رهاظ  زین  قوف  هلمج  زا  هک  نانچ 
ياقآ تیب  زا  ماما  جـیردت  هب  هک  داتفا  قافتا  یثداوح  نامز ، رورم  هب  اما  دـندرک ؛ یم  غیلبت  ناـشیا  تیعجرم  تیوقت  رد  دـندش و  یم 

(1332  - 1329  ) تفن ندش  یلم  تضهن  نایرج  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  تیب  توکـس  هرابرد  لاثم  يارب  .دـندش  درـسلد  يدرجورب 
نیا ینیمخ ، ماـما  رظنم  زا  .دوب  ضرتعم  دوب ، قدـصم  رتکد  نآ  رکفنـشور  حاـنج  ربهر  یناـشاک و  هللا  تیآ  نآ  یبهذـم  يربهر  هک 

رد شترا  نوچ  هاش : ندرکن  رانکرب  . 1 تفر : تسد  زا  قدصم  رتکد  هابتشاود  اب  هک  دوب  هاش  ینوگنرس  يارب  يددجم  تصرف  هرود 
هنیمز یطیارـش  نینچ  رد   (2) تشاذـگ ؛ زاب  ریزو  تسخن  نییعت  رد  ار  هاـش  تسد  هک  راـک  نیا  سلجم : لـالحنا  .دوب 2 . يو  راـیتخا 
هرود تسکـش و  هب  رجنم  تفن  ندش  یلم  تضهن  نآ  نایرج  رد  دش و  مهارف  دادرم 1332  یسیلگنا 28  ییاکیرمآ - ياتدوک  يارب 
نایرج ینعی  اتدوک  زا  دـعب  لاسود  هب  طوبرم  رگید  هثداـح  .دـش  زاـغآ  اـکیرمآ  هب  سیلگنا  زا  یگتـسباو  شخرچ  قاـنتخا و  تخس 

هللا تیآ  روضح  هب  دوخ  ینیمخ  ماما  هک  دوش  یم  مالسا  نایئادف  هورگ  يوفص و  باون  یبتجم  دیـس  مادعا  مکح  رودص  همکاحم و 
يدرجورب ياقآ  تیب  یلو  دوش ؛ مالـسا  نایئادـف  مادـعا  مکح  عنام  هدرک ، تطاسو  ات  دـهاوخ  یم  ناـشیا  زا  دباتـش و  یم  يدرجورب 

.دننک یمن  یتلاخد  هراب  نآ  رد  دنتفگ :

لود طباور  هصرع  رد  یناهج  گنج  نارحب  اتدوک  زا  دعب  تروص  ره  رد 
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دوب هدروآ  دوجو  هب  ار  یتصرف  نارکفنشور  تیناحور و  انثتسا  یعامتجا  تردق  یلخاد و  همکاح  تئیه  ینورد  فعض  يرامعتسا و 
تشونرس رب  ههدود  زا  شیب  دندرک و  هدافتسا  تصرف  سیلگنا  اکیرمآ و  نآ  یپ  رد  .دشن  هدافتـسا  یبالقنا  هنادنمـشوه و  نآ  زا  هک 

هبرـض هک  دندرک  ربارب  دنچ  لاس 1338  رد  ار  الاک  تادراو  زاب ، ياهرد  تسایـس  اب  ادـتبا  اه  ییاـکیرمآ  .دـندش  مکاـح  ناریا  تلم 
، شترا هجدوب  ندش  ربارب  راهچ  رگید  فرط  زا  درک ؛ مهارف  ار  یگتـسباو  هنیمز  دش و  هدراو  یلخاد  تادیلوت  تارداص و  هب  یکلهم 

يارب نآ  لاـبند  هب  مهارف و  ار  ییاـکیرمآ  ناراشتـسم  میقتـسم  روضح  هتـسباو و  یـشترا  هقطنم و  رد  ناریا  يرمرادـناژ  روـهظ  هنیمز 
مهم اه  لاـس  نیا  رد  .درک  سیـسأت  لاس 1336  رد  ار  كاواس  فوخم  یـسوساج  ناـمزاس  روشک ، نورد  رد  یفلاـخم  ره  بوکرس 

ناریا و یماظن  تیوقت  اب  هک  تسا  هدوب  يوروش  اب  تباقر  لیئارـسا و  هب  مالـسا  ناـهج  یلاـمتحا  هلمح  اـه  ییاـکیرمآ  ینارگن  نیرت 
.درک لیدبت  اهنآ  تابثاب  هریزج  برغ و  عفانم  عفادم  هب  ار  ناریا  لمع  رد  ناریا ، یتفن  تادیلوت  هعسوت 

گنهرف جـیورت  اکیرمآ و  يداصتقا  عفانم  تهج  رد  تارییغت  داجیا  تهج  یلم  ياروش  انـس و  سلجم  رد  یحیاول  اه  لاس  نیمه  رد 
( دیفـس بالقنا   ) تلم هاش و  فورعم  بـالقنا  يارب  يا  همدـقم  هک  دوب  یـضرا  تاحالـصا  حرط  اـهنآ  هلمج  زا  .دـش  بیوصت  یبرغ 

ناشیا تلحر  زا  دـعب  نکل  تشاد ؛ همهاو  نآ  ندرک  یتایلمع  زا  هاش  يدرجورب  هللا  تیآ  تایح  نامز  اـت  هتبلا  هک  دـش  یم  بوسحم 
.درک ییارجا  ار  نآ  نیدرورف 1340ش ) مهد  )

(1342  - 1340  ) ینیمخ ماما  یسایس  ینید و  تیعجرم  هرود  زاغآ  ج/3 .

هب خـساپ  عـجرم  نیرت  مهم  يدرجورب  هللا  تیآ  ینید  تیعجرم  مه  يرئاـح و  هللا  تـیآ  ینید  تـیعجرم  ناـمز  رد  مـه  ینیمخ ، ماـما 
یعامتجا یسایس -  رواشم  زور و  تاهبش 

ص:75
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یبـالقنا تـالوحت  یـسایس و  تاحالـصا  يارجا  تهج  مزـال  رادـتقا  زا  ینید  تیعجرم  نادـقف  تلع  هب  یلو  دـندوب ؛ مـظعم  عـجارم 
ماـما يارب  تیعجرم  ماـقم  يدـصت  تیلوئـسم  یـصخش ، تاـیحور  ظاـحل  هب  يدرجورب  هللا  تیآ  تـلحر  زا  سپ  دـندوبن  رادروـخرب 
نیدـب درک ؛ رداص  ار  دوخ  یـسراف  هلاسر  پاچ  هزاجا  لبقتم و  ار  نآ  دوخ ، لضاف  نادرگاش  تساوخرد  راشفاب و  اما  دوبن ؛ بولطم 

لک دـیاش   ) ناریا رـصاعم  خـیرات  رد  راـب  نیلوا  يارب  تفرگ و  رارق  ماـما  ناتـسد  رد  ینید  تیعجرم  یـسایس و  يربهر  ًامـسر  بیترت 
یفیرح ناریا  هلاسدـصناپ  رازهود و  یتنطلـس  ماـظن  دوش و  یم  زاـغآ  تلود  نید و  شلاـچ  نیرت  گرزب  نیرت و  مهم  ناریا ) خـیرات 

.دوش یم  یناریا  یهاشداپ  ماظن  یسایس  راتخاس  یشاپورف  هب  رجنم  تیاهنرد  هک  دبای  یم  هزرابم  نادیم  رد  دنمتردق  دنمشوه و 

تاکرحت اکیرمآ ، هدش  نییعت  شیپ  زا  ياه  همانرب  اب  هاش  میژر  لاس 1340ش  رد  یناشاک  هللا  تیآ  يدرجورب و  هللا  تیآ  تلحر  اـب 
هیزجت يارب  شالت  .درک  زاـغآ  ناریا  یعاـمتجا  يداـصتقا و  یگنهرف ، تفاـب  رییغت  هعیـش و  ینید  تیعجرم  لرتنک  تهج  ار  يا  هزاـت 
یضرا میسقت  نیناوق و  اب  هزرابم  نوچمه  ییاهراعش  اب  یـضرا  تاحالـصا  همانرب  بیوصت  فجن ، هب  نآ  لاقتنا  مق و  ینید  تیعجرم 

، یتیالو یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال  میظنت  دیفـس و  بالقنا  هناگ  شـش  لوصا  مـالعا  يد 1340ش ، متـسیب  رد  مورحم  نیعراز  نیب 
هاش و میقتسم  ریغ  ییورایور  نیلوا  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال  هیـضق  نایم ، نیا  رد  اما  دندوب ؛ مهم  تاکرحت  نیا  زا  یـشخب 
ناگدننک و باختنا  طیارـش  زا  ندوب  درم  مالـسا و  طرـش  ملعا ، هللادسا  تلود  ندش  الب  رپس  اب  هحیال  نیا  رد  .دـناشک  خر  هب  ار  ماما 

رادشه تلود  هب  یفارگلت  یط  ماما  .دیسر  سلجم  بیوصت  هب  هامرهم 1341  رد  دش و  فذح  اهادیدناک (1) 

ص:76

ص375. ج1 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  یندم ، نیدلا  لالج  دیس  ك.ر : ( . 1 - ) 1
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ياـمعز تلم و  ياـملع  ماـکحا  نآرق و  زا  فـلخت  میخو  بقاوـع  زا  ...هک  منک  یم  تحیـصن  امـش  هب  ًاددـجم  بناـجنیا  : » دـهد یم 
ياهرهـش نارهت و  هب  تاضارتعا  نیا  هنماد   (1) دیزادنین .» رطخ  هب  ار  تکلمم  بجوم ، نودـب  دیـسرتب و  نوناق  زا  فلخت  نیملـسم و 

بقع هامرذآ 1341ش  رد  تلود  تیاهن  رد  هک  دنتـساوخرب  املع  ماـما و  زا  تیاـمح  هب  ناـیرازاب  مدرم و  .تفاـی  شرتسگ  زین  رگید 
.دش ماما  ناتسود  نایم  رد  یتازرابم  یبالقنا و  روش  دیما ، شیازفا  بجوم  يزوریپ  نیا  .درک  وغل  ار  همان  بیوصت  ینیشن و 

هجوم لوبقم و  يرهاظ  هک  درک  حرطم  هام 1341  يد  رد  مَلَع  طسوت  ار  دوخ  دیفس (2)  بالقنا  هناگ  شـش  لوصا  هاش  نآ ، یپ  رد 
: دش ریزو ) تسخن   ) مَلَع يافعتسا  راتساوخ  دیمان و  هایس  بالقنا  ار  نآ  يرایشوهاب  ینیمخ  ماما  .تشاد 

هک یتلود  دورب و  رانک  یـساسا  نوناق  هب  زواجت  مالـسا و  ماکحا  زا  فلخت  مرج  هب  دبتـسم  تلود  نیا  هک  منیب  یم  نیا  رد  هراـچ  نم 
.دیایب (3) دشاب ، ناریا  تلم  راوخمغ  مالسا و  ماکحا  هب  دنبیاپ 

؛ تسا لوا  يولهپ  ییادز  مالـسا  یگنهرف  يرکف  نایرج  رارمتـسا  مود  يولهپ  نارود  هک  داد  ناشن  ماما  ياه  يریگ  عضوم  هعومجم 
یگتسباو يزرواشک و  لالحمضا  هناگیب ، گنهرف  هطلس  بجوم  ار  دیفس  بالقنا  یگنهرف  يداصتقا -  لوصا  يارجا  ماما  ور ، نیازا 

رازگرب دیفـس  بالقنا  مودنارفر  یلخاد ، بوکرـس  اکیرمآ و  راشف  تحت  نمهب 1341ش  رد  تیاـهنرد  .تسناد (4)  یم  اـکیرمآ  هب 
.دش

ص:77

ص90. ج1 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
هب یتلود  تاراصحنا  ماهـس  هضرع  د ) تاباختنا ؛ نوناق  حالـصا  ج ) اه ؛ لگنج  ندرک  یلم  ب ) یـضرا ؛ تاحالـصا  فلا ) ( . 2 - ) 2

.شناد هاپس  و ) اه ؛ هناخراک  دوس  رد  نارگراک  ندومن  میهس  ه ) مدرم ؛
ص154. ج1 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 3 - ) 3

.39 ص38 -  نیشیپ ، يزوف ، ییحی  ( . 4 - ) 4
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دادرخ 1342 مایق 15  ياه  هنیمز  ج/4 .

یتقو اما  دندرک ؛ یم  زیهرپ  هاش  اب  میقتـسم  ییورایور  زا  هنارگتحیصن (1)  یحالصا و  یشم  اب   1341 ینایاپ ياهزور  ات  ینیمخ  ماما 
، ور نیازا  درادن ؛ اهنآ  حالـصا  هب  يدیما  رگید  تسا ، هتفرگ  رارق  تسینویهـص  اکیرمآ و  لاگنچ  ریز  تکلمم  هک  دـنوش  یم  هجوتم 

: دننک یم  مالعا  یمومع  يازع  میرحت و  ار  لاس 1342ش  زورون  دیع 

هب ار  مالسا  هک  تسا  یبلاطم  نآ  لابند  هب  و  دنک [  [ مایق مالسا  هیرورض  ماکحا  مده  هب  ششوک  مامت  اب  دهاوخ  یم  همکاح  هاگتـسد 
مالعا مدرم  هب  منک و  یم  سولج  جع ) ) رـصع ماما  هب  تیلـست  ازع و  ناونع  هب  ار  زورون  دـیع  بناج  نیا  ور ، نیازا  دزادـنا ؛ یم  رطخ 

.منک (2) یم  رطخ 

هدع هک  دش  رازگرب  ماما  لزنم  رد  يا  هضور  سلجم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تداهش  تبـسانم  هب  نیدرورف 1342ش  مود  زور  رد 
نامه رـصع  یلو ، داتفاین ؛ یقافتا  ماما  يرایـشهاب  هک  دنتـشاد  جنـشت  دصق  دندش و  لزنم  دراو  یـصخش  سابل  اب  هاش  نیرومأم  زا  يا 
جنشتم هیـضیف  هسردم  رد  ار  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  هضور  سلجم  هدمآ ، مق  هب  نارهت  زا  یماظن  يورین  تسد و  هب  قامچ  يا  هدع  زور 

، زور لهچ  تدم  هب  هیملع  هزوح  سورد  هثداح ، نیا  یپ  رد  .دندیسر  تداهش  هب  رفن  نیدنچ  هک  دندرک  متـش  برـض و  ار  بالط  و 
يزابرـس هب  ار  اهنآ  درک و  هراپ  ار  بـالط  یلیـصحت  تیفاـعم  تراـک  هاـش  یتقو  زین  تـشهبیدرا 1342ش  لوا  رد  .دـش (3)  لیطعت 
توکـس زا  میژر  هب  ضارتعا  نمـض  نیدرورف  هدزاود  زور  رد  درک و  هلمح  هاش  صخـش  هب  هنارگاشفا  ینانخـس  یط  ماما  دـناوخارف ،

: درک داقتنا  املع 

ص:78

ص37. ج1 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص53. ج1 ، ینیمخ ، ماما  ترضح  ياه  ینارنخس  هعومجم  رثوک : ( . 2 - ) 2

ص399. ج1 ، یناحور ، دیمح  دیس  ( . 3 - ) 3
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ياو ایند ؛ نیا  رب  ياو  همکاح ؛ تئیه  نیا  رب  ياو  تکلمم ؛ نیا  رب  ياو  تسا ...؟ دوهی  تکلمم  اـم  تکلمم  رگم  دـیدوهی ؛ امـش  رگم 
.تسا (1) رابج  هاگتسد  اب  یهارمه  توکس  زورما  ...تکاس  مق  نیا  تکاس ! فجن  نیا  رب  ياو  تکاس ؛ ياملع  نیا  رب  ياو  ام ؛ رب 

.دنک (2) یم  مالعا  يرگتراغ  ار  یتسود  هاش  دنک و  یم  رشتنم  هاش  هیلع  ار  دوخ  دنت  ياه  هیمالعا  زا  یکی  ماما  نآ ، یپ  رد 

: دنک یم  هلمح  میقتسم  هاش  صخش  هب  ینارنخس و  اروشاع  رصع  رد  ینیمخ  ماما  هک  تسا  لاس 1342ش  مرحم  دنور ، نیا  جوا 

لیئارـسا هاش و  نیب  ام  طـبر  ...ار  وت  دـننک  یم  دـنراد  لاـفغا  اـقآ ! .اـهراک  نیا  زا  رادرب  تسد  ...منک  یم  تحیـصن  امـش  هب  نم  اـقآ 
تسا (3)؟ یلیئارسا  هاش  رگم  دینزن ...  فرح  لیئارسا  زا  دیوگ : یم  تینما  نامزاس  هک  تسیچ 

ار بلطم  هس  رگا  ینارنخس ، رد  امش  دوب : هداتـسرف  ماغیپ  ماما  يارب  هک  دوب  كاواس  هژیو  هداتـسرف  هب  خساپ  ماما  نانخـس  نیا  عقاورد 
.دیتسه دازآ  دییوگن ، رطخ ) مالسا  ندوب  رطخ  رد  لیئارسا ، هاش ، )

ترشع ناگداپ  نادنز  هب  ریگتـسد و  دادرخ 1342ش ) بش 15   ) مرحم بش 12  رد  يو  اروشاع ، رـصع  رد  ماـما  ینارنخـس  زا  سپ 
نیدـنچ لتق و  اب  میژر  هک  دـننک  یم  ماـیق  ضارتعا و  مق  نیمارو و  نارهت ، ياهرهـش  مدرم  نآ ، یپ  رد  .دوش  یم  لـقتنم  نارهت  داـبآ 

.دنک (4) یم  بوکرس  ار  مایق  عجارم ، املع و  زا  يدادعت  مدرم و  هدرتسگ  يریگتسد  رفن و  رازه 

ص:79

.213 ، 69 صص ج1 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص179. ج1 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ( . 2 - ) 2

.248 ص245 -  نامه ، ( . 3 - ) 3
ص128. ج1 ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  ( . 4 - ) 4
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اب ار  دوخ  طباور  ات  درک  شالت  روصنم ، یلعنـسح  ندروآراک  يور  ریزو و  تسخن  رییغت  اب  یـسایس  ناـفلاخم  بوکرـس  نمـض  هاـش 
تـشگزاب نادنز و  زا  يدازآ  زا  سپ  ماما  یلو  دندیـسر ؛ مهافت  هب  تلود  اب  تیناحور  هک  درک  مالعا  یتح  دهد و  ناماس  تیناحور 

(1) درک .» دهاوخن  مهافت  دینزب ، راد  رگا  ار  ینیمخ  : » تفگ ینارنخس  نیلوا  رد  نیدرورف 1343ش )  ) مق هب 

تیناحور جرد و  سدقم  داحتا  ناونع  تحت  يا  هلاقمرس  تاعالطا ، همانزور  رد  شیوخ  یتاغیلبت  لامع  طسوت  هاش ، نامز  نیمه  رد 
درک مالعا  مالـسا  ردـص  نایاوشیپ  فادـها  قفاوم  ار  دیفـس  بالقنا  لوصا  یفرعم و  تلم  هاش و  دیفـس  بالقنا  ياه  همانرب  قفاوم  ار 

(3) تسا »؟ مدرم  تیناحور و  هب  طوبرم  بالقنا  نیا  تلم ؛ مادک  بالقنا و  مادک  : » دندومرف عیرس  شنکاو  یط  ماما  هک   (2)

تاساسحا هیرگ و  اب  هک  دـش  ماجنا  1343/1/26ش )  ) زور هد  زا  رتمک  هلـصاف  هب  نادـنز ، زا  يدازآ  زا  سپ  ماـما ، ینارنخـس  نیمود 
تاماهتا تاغیلبت و  دندرک و  عورـش  نوعجار » هیلا  انا  هللاانا و   » عاجرتسا هملک  اب  ار  ینارنخـس  نیا  ماما  .دـش  مأوت  ماما  مدرم و  دـیدش 

هب هاش  یعمج  ياه  هناسر  رد  هک  ار  یتسرپ  هنهک  هایـس و  عاجترا  نوچ  یتارییغت  دنداد و  خساپ  مامت  تعاجـش  تحارـص و  اب  ار  هاش 
.دنداد خساپ  دش ، یم  هداد  تبسن  هیملع  ياه  هزوح  تیناحور و 

یتقو رویرهش 1343ش  رد  ور  نیازا  دنک ؛ ینیشن  بقع  توکس و  یتدم  يارب  میژر  عفر و  تاماهتا  دش ، بجوم  قوف  ینارنخـسود 
نایشترا دنگوس  رییغت  ثحب 

ص:80

ص65. ج1 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
.1343/1/18 هبنش ، هس  تاعالطا ، همانزور  ( . 2 - ) 2

ص103. ج1 ، ینیمخ ، ماما  ترضح  ياه  ینارنخس  هعومجم  رثوک : ( . 3 - ) 3
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قوف ربخ  هک  درک  مالعا  داتسرف و  مق  هب  يا  هدنیامن  هاش  یلو  دندمآرب ؛ هلباقم  ددص  رد  ماما  دش ؛ حرطم  ینامـسآ  باتک  هب  نآرق  زا 
.تسا حیحصان 

نویسالوتیپاک هحیال  ماما و  ج/5 .

لمع رد  دش و  ییاکیرمآ  ناراد  هیامرـس  یگنهرف و  یـسایس ، یماظن ، ناراشتـسم  هاگنالوج  ناریا  دادرخ ، مایق 15  بوکرـس  زا  سپ 
هحیال بیوصت  زا  ماما  عالطا  اما  دنک ؛ رت  هدرتسگ  ار  دوخ  تالمح  ماما  دـش ، بجوم  رما  نیا  .داتفا  نانآ  تسد  رد  روشک  تشونرس 

، یـسایس تینوـصم  يارب  يا  هحیـال  خـیرات 1342/7/13  رد  ملع  هللادـسا  ریما  .درک  یناـفوط  هراـبود  ار  بـالقنا  ّوـج  نویـسالاتیپاک 
.دـش بوصم  یلم  ياروش  سلجم  رد  رهم 1342ق  درک و 21  بیوصت  هنیباک  رد  ییاکیرمآ  عابتا  ناراشتـسم و  ییاـضق  یلوسنک و 
نیا .دندرک  يرگاشفا  ار  عوضوم  ینارنخس و  مالـسلااهیلع ) ) ارهز ترـضح  دلوت  زور   ) نابآ 43 مراهچ  رد  ینیمخ  ماـما  نآ ، یپ  رد 

ار اکیرمآ  لیئارـسا و  هاش ، تلود و  رب  هوالع  دیآ و  یم  باسح  هب  تضهن  لیاوا  رد  ماما  ینارنخـس  نیرتدیدش  یتاهج  زا  ینارنخس 
: تفگ داد و  رارق  دوخ  تالمح  ریز  مه 

تلم شیپ  تسا ، رشب  دارفا  نیرتروفنم  زورما  ام ، تلم  شیپ  تسایند ، دارفا  نیرتروفنم  هک  ار  انعم  نیا  دنادب ، اکیرمآ  روهمج  سیئر 
.ام (1)

: تفگ هاش  هب  باطخ  نینچمه 

یم بوصم  وت  ارچ  تسا  نیگنن  هحیال  رگا  .تفرگ  نشج  نآ  يارب  و  يوروش ] هب  تبـسن   ] درک وغل  هاش ] اضر   ] وت ردپ  ار  هحیال  نیا 
.درک (2) وغل  ار  نآ  وت  ردپ  ارچ  تسا ، بوخ  رگا  ینک و 

، هاشاضر نارود  رد  دسیون : یم  هلاس  تسیب  خیرات  باتک  رد  یکم  نیسح  ياقآ 
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یهاشداپ هب  سیلگنا  تیامح  اب  هک  هاش  اضر  ندش  داوساب  مود  راب  نویـسالوتیپاک  وغل  ببـس  هب  راب  کی  دش ؛ یناغارچ  رابود  نارهت 
.دوب هتفای  اقترا  ناریا 

هب دادرخ  مایق 15  هبرجت  هب  هجوت  اب  میژر  اـما  دوب ؛ هداد  رارق  رگید  یماـیق  هناتـسآ  رد  ار  ناریا  رگید  راـب  هنارگاـشفا ، ینارنخـس  نیا 
رد هاش  کیدزن  رای  تسودرف ، راسمیت  .درک  دـیعبت  هیکرت  هب  هاـم  تدم 11  هب  ریگتـسد و  ار  ینارنخـس ) زا  سپ  زور   9  ) ماما تعرس 

: دسیون یم  دوخ  تارطاخ 

اکیرمآ میقتـسم  روتـسد  هب  زین  ینیمخ  ماما  دیعبت  دیـسر ، ترادـص  هب  هژیو  تارایتخا  اب  اکیرمآ و  روتـسد  هب  روصنم  هک  روط  نامه 
.تشاد همهاو  نآ  ماجنا  زا  میوگب : تسا  رتهب  تشادـن و  یلیامت  راک  نیا  هب  هاـش  اضردـمحم  صخـش  هک  تسا  نیا  نم  روصت  .دوب 

(1)

یهقف رثا  تیعـضو  نیمه  رد  اما  تشادـن ؛ مه  ار  تیناحور  سابل  ندیـشوپ  هزاجا  یتح  هیکرت  رد  تخـس  یلو  هاتوک  تدـم  رد  ماما 
هب دـنهد و  یم  طـسب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئـسم  یملع ، رثا  نیا  رد  .دـنرب  یم  ناـیاپ  هب  ار  هلیـسولا  ریرحت  نوچ  یمهم 

زامن هلمج  زا  مالسا  یـسایس  داعبا  رب  زین  هراشا و  دبتـسم  ماکح  روج  ملظ و  عفد  هرابرد  املع  یعرـش  فیلاکت  فیاظو و  هب  لیـصفت 
.دننک یم  دیکأت  هعمج 

یمالسا تموکح  هشیدنا  نیوکت  یبالقنا و  يورین  تیبرت  هرود  ج/6 .

هب ماما  لاـقتنا  هب  روبجم   1344 نابآ زور 13  رد  هاش  میژر  یجراـخ ، یلخاد و  ياـهراشف  رثا  رب  هیکرت  هب  ماـما  دـیعبت  زا  سپ  یتدـم 
.دش فجن )  ) قارع

لاـس رد  ریخاتـسر  بزح  لیکـشت  یـسایس ، دادـسنا  ناـفلاخم ، بوکرـس  تمـس  هـب  ناریا  یلخاد  عاـضوا  یخیراـت ، عـطقم  نـیا  رد 
هب یسمش  يرجه  خیرات  رییغت  1353ش ،
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هب نوزفازور  یگتـسباو  ...و  يداصتقا  نوزومان  هعـسوت  ییاکیرمآ ، گنهرف  جـیورت  ییادز و  مالـسا  لاس 1354ش ، رد  یهاـشنهاش 
اکیرمآ و عفانم  زا  تیاـمح  يارب  يرمرادـناژ  شقن  ياـفیا  لیئارـسا ، بارعا و  ياـه  گـنج  رد  لیئارـسا  زا  ناریا  تیاـمح  اـکیرمآ ،

.تفر یم  شیپ  هنایمرواخ  هقطنم  رد  لیئارسا 

هعـسوت ندوب  يرامعتـسا  یموب و  ریغ  میژر و  تاحالـصا  دقن  هاش ، يدادبتـسا  تیهام  ياشفا  ماما ، یتازرابم  دربهار  اه  لاس  نیا  رد 
.تسا هدوب  هاش  یگنهرف  يداصتقا و 

فادها رامعتـسا ، لامع  رامعتـسا ، تاملک  زا  ناشیا  هک  مینک  یم  هظحالم  ات 1356  ياه 1344  لاس  یط  ماما  تایبدا  هب  یهاگن  اـب 
دایز مالسا  میرح  زا  عافد  میژر و  يرامعتسا  تیهام  ياشفا  يارب  ...و  هایـس  عاجترا  یقرتم ، عجترم ، رامعتـسا ، يدایا  نارگرامعتـسا ،

؛ دندوب لوغشم  درگاش  تیبرت  ثحب و  سرد و  هب  يزیچ  ره  زا  شیب  فرشا  فجن  رد  تماقا  لاس  یط 13  ماما  .تسا  هدرک  هدافتسا 
شرازگ رد  قارع  ترافـس  هک  اـجنآ  اـت  دـنام ؛ ناـهنپ  نانمـشد  يارب  ماـما  یتازراـبم  یبـالقنا و  تاـیحور  لـیاوا ، رد  هک  يروط  هب 

: دسیون یم  نمهب 1344  خیرات 4  رد  دوخ  هنامرحم 

زامن سیردت و  مرگرـس  يدج  تروص  هب  هدرک و  جراخ  تسایـس  هنحـص  زا  ار  دوخ  یلک  هب  فرط  نیا  هب  يدـنچ  زا  ینیمخ  ياقآ 
.تسا (1) تعامج 

اب .درک  یم  تیادـه  هنایفخم  ار  جراـخ  ناریا و  روشک  یلخاد  تازراـبم  قارع  رد  هقف  سیردـت  نمـض  رد  ینیمخ  ماـما  عقاو  رد  اـما 
هب باطخ  ار  یماـیپ  ینیمخ  ماـما  خـیرات 1348/1/27  رد  لاثم  يارب  .تشاد  رمتـسم  طابترا  یبالقنا  نایناحور  زراـبم و  نایوجـشناد 

ناـمزمه .دـندرک  رداـص  میژر  هناـنئاخ  تسایـس  ربارب  رد  يرادـیاپ  رب  ینبم  ناریا  مدرم  مومع  مق و  هیملع  هزوـح  بـالط  ناداتـسا و 
باطخ يا  هداشگرس  همان  ( 1348/1/27)
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هب هام  جـنپ  زا  سپ  كاواس  هک  دـندناسر  هاش  اب  هزرابم  تهج  رد  ناریا  تلم  عـالطا  هب  ار  یتاـکن  تهج ، زا  دنتشون (1) و  ادیوه  هب 
.درمش (2) راظتنا  زا  رود  هداعلا و  قوف  ار  نآ  هناروابان  یفخم  یشرازگ  رد  تفای و  تسد  مایپ  نتم 

هب تسا ؛ ینیمخ  ماما  یتازرابم  دربهار  هدـنهد ، ناشن  یگمه  یمالـسا  ماظن  يروئت  نیودـت  یبالقنا و  يورین  تیبرت  یفخم ، هزراـبم 
دـساف ردق  نآ  رگید  هاش  ماما ، رظن  رد  نوچ  .دـنداد  یمن  ناشن  تیـساسح  سلجم  کچوک  حـیاول  هب  هتـشذگ  دـننامه  تلع ، نیمه 

: دندرک نایب  هنوگ  نیا  ار  يولهپ  تنطلس  فذح  لالحنا و  دربهار  ماما  ور ، نیازا  درادن ؛ دوجو  نآ  حالصا  ناکما  هک  تسا  هدش 

.تسا تضهن  ریسم  رد  فارحنا  هاش و  میژر  نتخانـش  تیمـسر  هب  موهفم  هب  ًاحیولت  ددرگ ، حرطم  لیبق  نیا  زا  یحیاول  اب  هزرابم  رگا 
(3)

عقاو رد  هک  درک  عورش  ار  هیقف  تیالو  سرد  لاس 1348ش  رد  عیب  جراخ  سرد  يداع  لاور  همادا  رد  ماما  تسایس ، نیمه  همادا  رد 
زا جراخ  لخاد و  رد  یمالـسا  تموکح  باتک  بلاق  رد  اه  سرد  نیا  اهدعب  .دوب  یهاشنهاش  تموکح  لباقم  رد  لیدـب  هیرظن  حرط 

.دش یناریا  نازرابم  يارب  شخب  هیتآ  شخب و  ماهلا  عیزوت و  روشک 

لاس 1350ش زا  تفن  تمیق  شیازفا  اب  رگید  يوس  زا  دنک ؛ یم  دـیدش  ار  دوخ  تاضارتعا  هتفر  هتفر  دـعب  هب  لاس 1350ش  زا  ماما 
اکیرمآ و اب  یماظن  يراجت و  طباور  شرتسگ  یماظن و  تاحیلـست  دیرخ  بجوم  هک  دبای  یم  شیازفا  میژر  یلام  يداصتقا و  تردق 

تفلاخم لیئارسا ، هیلع  رب  یمالسا  ياهروشک  مایق  روتـسد  اب  نابآ 1352ش  رد  زین  ینیمخ  ماما  لباقم ، رد  دوش ؛ یم  لیئارـسا  میژر 
اب حیرص 
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زا خیرات  أدـبم  رییغت  هیلع  اوتف   (2) لاس 1354 ، رد  اداناک  اکیرمآ و  نایوجـشناد  یمالـسا  ياه  نمجنا  هب  ماـیپ  زیخاتسر (1)  بزح 
.داد شیازفا  میژر  هیلع  ار  دوخ  ضارتعا  لاس 1354ش  رد  یهاشداپ  هب  یسمش  يرجه - 

(1357-1356  ) یبالقنا هیحور  ددجم  راجفنا  هرود  ج/7 .

اب ماما  هتبلا  دروخ ؛ یمن  مشچ  هب  یـصاخ  لوحت  عاضوا ، رب  هاش  طلـست  یـسایس و  دادسنا  تدـش  هطـساو  هب  ات 1356  لاس 1344  زا 
بزح لیکشت  یهاشنهاش ؛ هلاس  ياه 2500  نشج  لثم  دندرک ؛ یم  يدنت  ياه  يریگ  عضوم  میژر ، لباقم  رد  طیارـش  نیا  هب  هجوت 

تضهن هب  يّدام  يرکف و  ياه  کمک  ریسم ، نیا  رد  تاقدص  تاوکز و  فرـصم  هزاجا  لیئارـسا و  بارعا و  ياه  گنج  زیخاتـسر ؛
، ماما دنزرف  یتعیرش و  رتکد  كوکشم  تلحر  یمالسا ، بالقنا  هرابود  يدوعص  ریـس  زاغآ  فطع و  هطقن  اما  ...و ؛ نانبل  نیطـسلف و 

هیلع یبالقنا  مدرم  مشخ  هنیک و  زا  ولمم  هنیس  هتشذگ و  ياه  لاس  رد  ماما  ياه  شالت  عقاورد  .دوب  ینیمخ  یفطـصم  دیـس  هللا  تیآ 
دیـس ماما ، دشرا  دنزرف  تداهـش  هقرج  نیا  .تخورفارب  ماما  هناخ  زا  زین  ار  هقرج  نیا  یهلا  ریدقت  .تشاد  دـیدج  هقرج  هب  زاین  میژر ،

فرشا فجن  رد  ناـبآ 1356ش  لوا  رد  ار  وا  میژر  .تسناد  یم  دوـخ  رمع  لـصاح  ار  يو  ینیمخ  ماـما  هک  دوـب  ینیمخ  یفطـصم 
دنوادخ هیفخ  فاطلا  زا  یفطصم  گرم  : » دندومرف يروبص  لامک  اب  هعقاو  نیا  زا  سپ  ماما ، .دناسر  یم  تداهـش  هب  درک و  مومـسم 

زا سپ  .دش  ریسفت  دعب  هام  دنچ  ًاقیقد  ماما ، دولآ  زمر  انعمرپ و  هلمج  نیا  .دنتسناد  یهلا  هیفخ  تمعن  نیا  رازگرکش  ار  دوخ  و  تسا »
حطس رد  یسایس  یگدنز  هب  يا  هزات  تایح  یفطصم  اقآ  تداهش 

ص:85

ص71. ج3 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص114. نامه ، ( . 2 - ) 2

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 112 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_85_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_85_2
http://www.ghaemiyeh.com


.داد اهاگشناد  رد  ییوجشناد  ياه  مایق  هب  يا  هزات  حور  یتعیرش  رتکد  كوکشم  تلحر  هک  روط  نامه  دش ؛ هداد  هیملع  ياه  هزوح 
؛ تخادنا ساره  هب  ار  هاش  میژر  ماما  زا  یفطصم  اقآ  جاح  تشادگرزب  تبـسانم  هب  ناریا  قارع و  ياهرهـش  رد  عیـسو  ياه  تیامح 

يدیشر دمحا  راعتسم  مان  اب  ار  يا  هلاقم  هنایشان  یتکرح  رد  داد و  تسد  زا  ار  ناشیا  هب  مدرم  تدارا  همه  نیا  لمحت  بات  ور ، نیازا 
: دوب نیا  هلاقم  نیا  زا  یشخب  .تخادرپ  تما  ماما  هب  حیرص  یکاته  هب  نآ  رد  پاچ و 

هلباقم يارب  درف  نیرتهب  ار  وا  هایس ، خرـس و  عاجترا  دوب و  دیفـس ) بالقنا  اب  هلباقم   ) روظنم نیا  يارب  یبسانم  لماع  ینیمخ  هللا  حور 
.دنتفای (1) دیفس )  ) ناریا بالقنا  اب 

مایق رارمتسا  اه و  نیعبرا  هرود  زاغآ  مق و  يد  مایق 19  ج/8 .

يد  19  ) یفطصم اقآ  ملهچ  تبسانم  هب  رگید  ياهرهش  مق و  رد  دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  بات  ماما  هب  تناها  ندینـش  اب  ناریا  مدرم 
نوخ دنـسر و  یم  تداهـش  هب  ناناوج  بالط و  زا  يدادعت  هک  تسب  رابگر  هب  ار  مدرم  میژر  نآ ، یپ  رد  .دـندرک  تارهاظت  ( 1356

.دش زاغآ  يدیدج  تکرح  هدیمد و  بالقنا  ناج  همین  رکیپ  رد  يا  هزات 

هب زیربت  رهش  نمهب 56  رد 26  راـب  نیا  .دروآ  شیپ  ار  يرگید  ملهچ  يد 56  رد 19 مق  مدرم  تداهـش  هعقاو  نیا  زا  سپ  زور  لـهچ 
زاغآ زین  تاباصتعا  نامزمه ، زیربت و  نیعبرا  يادهـش  تشادـگرزب  سلاجم  زیربت  مدرم  راتـشک  زا  سپ  .دـش  هدیـشک  نوخ  كاخ و 

.تفرگ جوا  هتفر  هتفر  ینابایخ  لّصفم  تارهاظت  لیطعت و  دش  اه  هاگشناد  دش ؛

، دیدهت عاضوا ، ندرک  مارآ  يارب  يوحن  هب  مادکره  میژر  یسایس  یماظن و  نالوئسم 
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ات درک  یعس  ینارنخس  کی  رد  لاس 1356  زور  نیرخآ  رد  زین  هاش  .دنداد  یم  رتشیب  يدازآ  هدعو  زین  يا  هتـسد  دندرک ؛ یم  عیمطت 
: دهد هولج  یتسینومک  یعاجترا و  ار  مایق 

هنهک هدرمژپ  ياـه  مرک  تسا  نکمم  يدازآ  نیا  زا  .میهدـب  مدرم  هب  يدرف  ياـه  يدازآ  رتشیب  هچ  ره  ناریا  رد  میا ، هتفرگ  میمـصت 
.دننزب راوید  رد و  هب  ار  دوخ  دننک و  هدافتسا  ءوس  خرس  هدرواین  رد  رپ  ياه  هجوج  ای  عاجترا و 

حالـس و علخ  ار  هاـش  میژر  يو  هناـعطاق  هناعاجـش و  عقوم و  هب  تامیمـصت  .دـش  ناریا  تضهن  قلطم  روط  هب  ربـهر  جـیردت  هب  ماـما 
مدرم دش ، هدز  شتآ  نادابآ  سکر  يامنیس  هامدادرخ 57  رخاوا  یتقو  ور ، نیازا  و  دش ؛ یم  مامت  يو  ررض  هب  هاش  میمـصت  هنوگره 

.دندرک موکحم  ار  میژر  لمع  نیا  ناریا  رسارس  رد  دنتسناد و  تیانج  لماع  ار  كاواس  يرایشوهاب ،

هاش همکاح  تئیه  رد  فاکش  سیراپ و  هب  ماما  ترجه  هرود  ج/9 .

هب ار  یماما  فیرش  رفعج  علخ و  ار  راگزومآ  دیشمج  رویرهش 1357  مجنپ  رد  بالقنا  لرتنک  یـسایس و  زاب  ياضف  داجیا  يارب  هاش 
رگید هرهم  هب  يا  هرهم  رییغت  ار  نآ  ینیمخ  ماـما  یلو  دـنتفرگ ؛ کـین  لاـف  هب  ار  نآ  اـهارگ  یلم  یـضعب  .درک  نییعت  يریزو  تسخن 

.دنام ماکان  زین  هاش  مادقا  نیا  درک و  یقلت 

هدع تداهش  رگید و  رهش  نیدنچ  نارهت و  رد  یماظن  تموکح  تسکش  ثعاب  رویرهش 1357  زور 17  رد  مدرم  هدرتسگ  تارهاظت 
تاباصتعا و شرتسگ  یفنم ، هزراـبم  رب  ناـنچمه  زین  ینیمخ  ماـما  .دـش  یمالـسا  بـالقنا  زا  يرگید  لـصف  زاـغآ  مدرم و  زا  يریثک 
در هزرابم ، رد  اه  هاگـشناد  دـجاسم و  زا  هدافتـسا  میژر ، اب  هلباقم  رد  یماظن  تنوشخ  زا  زیهرپ  میژر ، اب  يراکمه  میرحت  تارهاظت ،

تالمح ریز  ار  هاش  میژر  ماـما ، نیـشتآ  ياـه  ماـیپ  ناـنچمه  دنتـشاد ؛ دـیکأت  ...و  یتنطلـس  میژر  فذـح  تموکح ، رد  تاحالـصا 
هک اکیرمآ  هاش و  هراشا  اب  زین  قارع  تلود  .تفرگ  یم  دوخ  میقتسم 
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رد 12 ماما  نکل  درک ؛ هرصاحم  رهم 1357  مود  رد  ار  ماما  لزنم  دایز و  ار  ماما  ياه  تیدودحم  اهدیدهت و  تشادـن  ار  ماما  لمحت 
ماما ور ، نیازا  دادـن ؛ ار  تیوک  هب  دورو  هزاجا  هاش  میژر  سامت  اـب  تیوک  تلود  اـما  تفرگ ؛ تیوک  هب  ترجه  هب  میمـصت  رهم 57 

وتاشول لفون  رد  نایناریا  زا  یکی  لزنم  رد  دعب  زور  ود  دندرک و  زاورپ  سیراپ  هب  ینیمخ  دمحا  دیـس  داهنـشیپ  هب  رهم 1357  رد 14 
: دننک دیکأت  ناوارف  دیما  اب  هک  دش  ثعاب  ماما  یهلا  یسامح و  هیحور  دیدش ، ياهراشف  دوجو  اب  .دندش  رقتسم 

.دز (1) مهاوخ  تلم  اب  ار  شیوخ  فرح  مشاب ، زاورپ  رد  رگید  هاگدورف  هب  یهاگدورف  زا  رگا 

هزیلا خاک  نیرومأم  لوا ، بش  نامه  رد  تفریذـپ و  یمن  ار  ماما  زاغآ  رد  زین  هسنارف  روشک  تقو  روهمج  سیئر  نتـسدراکسیژ  هتبلا 
: دنتفگ باوج  رد  یبرغ  یسارکومد  يدازآ و  دقن  نمض  ماما  یلو   (2) دنکن ؛ یسایس  تیلاعف  ات  درک  تساوخرد  ماما  زا  لاسرا و  ار 

زا رگید و  هاگدورف  هب  یهاگدورف  زا  نم  .منز  یم  ار  مدوخ  فرح  مورب ، اـجک  ره  نم  .تسین  قارع  لـثم  اـجنیا  میدرک  یم  رکف  اـم 
مدرم ات  دنا  هتشاذگ  رگیدکی  تسد  رد  ار  ناشتـسد  ایند  ناملاظ  مامت  هک  منک  یم  مالعا  ایند  هب  منک  ترفاسم  رگید  رهـش  هب  يرهش 

رد هک  تفگ  مهاوخ  ایند  هب  نم  .دـناسر  مهاوخ  ایند  هب  ار  ناریا  ریلد  مدرم  يادـص  نم  یلو  دنونـشن ؛ ار  نامولظم  ام  يادـص  ناـهج 
.درذگ (3) یم  هچ  ناریا 

رارق یعمج  طابترا  ياه  هناسر  رابخا  نوناک  رد  یمالسا  بالقنا  مایپ  هتـساوخان  سیراپ ، رد  ماما  ههامراهچ  تماقا  اب  تروص  ره  رد 
رد زین  ماما  ياه  مایپ  تفرگ و 

ص:88

ص102. هسنارف ، يروهمج  سیئر  تارطاخ  یگدنز ، تردق و  ( . 1 - ) 1
ص587. ج1 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2

ص437. ج1 ، ینیمخ ، ماما  ترضح  ياه  ینارنخس  هعومجم  رثوک : ( . 3 - ) 3

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 115 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_88_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_88_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_88_3
http://www.ghaemiyeh.com


هزرابم هلحرم  نیرخآ  هک  سیراپ  هب  ماما  تمیزع  اب  عقاورد  .دـش  یم  هرباخم  ناـهج  ناریا و  هب  یـس  یب  یب  ویدار  زا  ناـمز  نیرتمک 
ییاپورا و ياهروشک  زا  یناریا  نایوجشناد  دش و  مهارف  ددعتم  ياه  ینارنخس  اه ، هبحاصم  هنیمز  دوش ، یم  عورـش  هاش  میژر  اب  ماما 

هظحل ماما  اب  هبحاصم  يارب  زین  یناهج  ياه  هناـسر  ناراـگنربخ  .دـندش  جیـسب  سیراـپ  هب  ماـما  ياـه  ماـیپ  ندینـش  يارب  ییاـکیرمآ 
.دندرک یم  يرامش 

زا سپ  یماما  فیرـش  نینچمه  درک ؛ دازآ  مدرم  راشف  شهاـک  يارب  ار  یـسایس  ینادـنزرازه  زا  شیب  هام 57 ، نابآ  لـیاوا  رد  میژر 
تموکح ار  لح  هار  يو  .تفرگ  هدـهع  هب  ار  يریزو  تسخن  يراهزا  راسمیت  يو  ياج  هب  دـش و  رانکرب  يریزو  تسخن  زور  داتفه 

نآ تیعطاقاب  ماما  یلو  درک ؛ سیراپ  رد  ار  ینیمخ  ماما  اب  تاقالم  يارب  یگدامآ  مالعا  تاقالم و  عجارم  اب  مق  رد  مالعا و  یبـالقنا 
دش و لیکـشت  يراهزا  یماظن  هنیباک  نابآ  رد 15  هجیتن  رد  دربب ؛ شیپ  زا  يراـک  تسناوتن  مه  يراـهزا  ور ، نیازا  تسناد ؛ ریوزت  ار 

.درک ریگتـسد  ار  قباس  ياه  تلود  نارـس  زور  هس  زا  سپ  يراهزا  تلود  .درک  تیامح  يراهزا  یماظن  تلود  زا  اکیرمآ  هلـصافالب 
شویراد ییارجا ، روـما  رد  قباـس  رواـشم  ریزو  نوـمزآ ، رهچوـنم  ناریا ، ریزو  تسخن  ادـیوه  ساـبعریما  ناگدشریگتـسد  ناـیم  رد 

هام يد  رد 24  دش و  یثنخ  ینیمخ  ماما  يرایشوه  اب  زین  يراهزا  دنفرت  یلو  دندوب ؛ زین  يریصن  دبشترا  یناحور و  روصنم  نویامه و 
تیناحور نیب  یتشآ  ددص  رد  یّلم  رهاظ  هب  هرهچ  اب  يو  .دش  بوصنم  يریزو  تسخن  هب  رایتخب  روپاش  طوقس و  زین  يراهزا  تلود 

دهاوخ یم  سک  ره  دـندومرف : دوخ ، صاـخ  يدنمـشوه  اـب  ماـما  یلو  درک ؛ تاـقالم  تساوـخرد  ماـما  زا  ور ، نیازا  دوـب ؛ تلود  و 
.دشن زاسراک  زین  میژر  هبرح  نیا  ببس  نیدب  دهدب ؛ افعتسا  دیاب  لوا  دنک ، تاقالم 
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روشک هب  ماما  تشگزاب  هاش و  رارف  هرود  ج/10 .

تعاس 2 ور ، نیازا  تفرگ ؛ هاش  ندرک  ضوع  هب  میمصت  داتفا و  هاش  نودب  ِناریا  رکف  هب  اکیرمآ  میژر ، تیعورـشم  نارحب  همادا  رد 
يروهمج ماظن  هب  لاقتنا  يارب  ار  دوخ  یلمع  تامادقا  ینیمخ  ماما  زور ، نامه  رد  اما  تفر ؛ ناریا  زا  هاش  هام 57 ، يد  رهظزادعب 26 

ناریا هب  مدرم  ریظن  یب  لابقتسا  نایم  رد  ینیمخ  ماما  نمهب 57 ، رد 12  .دوب  بالقنا  ياروش  لیکشت  نآ  جوا  هک  درک  زاغآ  یمالسا ،
ار ناگرزاب  يدهم  سدنهم  نمهب 57 ، رد 15  .دـش  ایهم  شیپ  زا  شیب  یمالـسا  میظع  بالقنا  يزوریپ  هنیمز  نآ  یپ  رد  تشگزاب و 

یـسدنهم یگدنز  مامتا و  هب  ماما  یتازرابم  یگدنز  نمهب  رد 22  بالقنا  يزوریپ  اب  تیاهن  رد  دـیزگرب و  تقوم  تلود  تساـیر  هب 
.دش زاغآ  یمالسا  يروهمج  ماظن 

یمالسا يروهمج  تموکح  سیسأت  هرود  ج/11 .

هلاـس هد  نارود  یط  رد  درک و  رییغت  یمالــسا  تموـکح  راـمعم  ریدــم و  هـب  زراـبم  يربـهر  زا  ماـما  شقن  هاـگیاج و  هرود  نـیا  رد 
، هرود نیا  زا  .درک  ییارجا  لمع  رد  دوب  هدرک  نیودت  فرـشا  فجن  رد  هک  ار  یمالـسا  يروهمج  تموکح  يروئت  دوخ ، تموکح 

.تخادرپ مهاوخ  نآ  هب  يدعب  لوصف  رد  هک  تسا  یتموکح  اه  يزادرپ  هیرظن  اب  مأوت  يو  یگدنز  تالوحت 

حانج رد  .تفرگ  لکـش  مظن  يرارقرب  يارب  شالت  یمظن و  یب  رارمتـسا  رادـفرط  ینعی  نایرج  ود  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  یپ  رد 
اب تیلوئـسم  لوا  ناـیرج  رد  .دـیمان  یبـالقنا  ار  يرگید  یتـلود و  ار  یکی  ناوت  یم  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ناـیرجود  مظن  يرارقرب 

تلود زا  رما  نیا  درک و  یبالقنا »  » دروخرب دـیاب  اـه  یمظن  یب  شرتسگ  اـب  ماـما  داـقتعا  هب  .دوب  بـالقنا  ياروش  ناـگرزاب و  تلود 
، تلع نیمه  هب  دوبن ؛ هتخاس  ناگرزاب 
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زا هدمآرب  ماظن  عقاو  رد  .درک  یهاوخرذع  ناریا  تلم  زا  تباب  نیا  زا  دناوخ و  هابتشا  ار  ناگرزاب  تلود  ندمآ  راک  يور  اهدعب  ماما 
.دوش لمع  یبالقنا  لکش  هب  یمالسا  دیدج  ماظن  رارقتسا  يارب  دیاب  ور ، نیازا  دوب و  سیسأت  هزات  یماظن  بالقنا ،

سپ .تشاد  دیکأت  نآ  رب  رایسب  ماما  ترـضح  هک  دوب  تقوم  تلود  مادقا  نیرت  مهم  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یـسرپ  همه  يرازگرب 
يروهمج یـساسا  نوناق  یـسرپ  همه  بالقنا ، يزوریپ  زا  دعب  لاس  کی  زا  رتمک  .دـش  رقتـسم  تعرـس  هب  یتموکح  ياهداهن  نآ  زا 

.دش (1) رازگرب  زین  يروهمج  تسایر  سلجم و  تاباختنا  نآ ، یپ  رد  رازگرب و  رذآ 1358  رد  یمالسا 

( راذگ هرود   ) ماما طخ  فلاخم  ياه  نایرج  ماما و  ج/12 .

ناوخمهان نایرجراهچ  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  راکـشآ و  جـیردت  هب  هاش  فلاخم  ياهورین  تازیامت  فالتخا و  هرود ، نیمه  رد 
یخرب هک  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  هدوت و  بزح  لثم  یبهذم  ریغ  پچ  ياه  نایرج  زا : دـندوب  ترابع  تانایرج  نیا  .دـندش  لدـبم 

اب دروخرب  رد  یبالقنا  تامادـقا  زا  نتفرگ  هلـصاف  ناهاوخ  هک  یبهذـم  یلم  ياهورین  ناـیرج  مود : دـندوب ؛ زین  بلط  هیزجت  ناـنآ  زا 
نایرج نیا  مراهچ : دـنداد ؛ لیکـشت  ار  ناقرف  هورگ  قلخ و  نیدـهاجم  نامزاس  لثم  یطاقتلا  ياه  هورگ  اهنیا ، موس : دـندوب ؛ لـئاسم 

داد و یم  ناشن  دوخ  زا  یحانجارف  شقن  ماما  اه ، نایرج  نیا  تباقر  هصرع  رد  اه و  لاس  نیا  یط  .دـندش  هدـیمان  ماما  طخ  ياهورین 
ياه نایرج  هک  تفای  همادا  اجنآ  ات  ینیمخ  ماما  یـشم  طخ  نیا  هتبلا  دـش ؛ یمن  فرط  کـی  عفن  هب  اـهورین  هعزاـنم  ریگرد  ًامیقتـسم 

.دندوب هدزن  تسد  یمالسا  بالقنا  حلاصم  هیلع  هناحلسم  تامادقا  هب  یسایس 

جیردت هب  .دوب  نامزمه  ردص  ینب  نسحلاوبا  يروهمج  تسایر  زاغآ  اب  نامز  نیا 
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هریـس اما  تخادرپ ؛ یم  زین  ماما  دوخ  اب  هضراعم  هب  ردص  ینب  هاگ  یتح  دـش ؛ یم  رت  فافـش  ماما  طخ  حانج  ردـص و  ینب  تافالتخا 
هقالع ضارتعا  اب  هاگ  ماما  هریـس  نیمه  .دوب  الاب  عضوم  زا  یحالـصا  دروخرب  هعزانم و  رد  تلاخد  زا  زیهرپ  دراوم  لیبق  نیا  رد  ماما 

یعیسو ياه  شخب  دوب ، مکاح  روشکرب  یلیمحت  گنج  راوشد  طیارش  هک ؛ یلاح  رد  دنفسا 1359  رد 14  .دش  هجاوم  ناشیا  نادنم 
تیریدم ناوت و  ماجسنا ، زا  جیـسب  هاپـس و  شترا و  زا  معا  روشک ، حلـسم  ياهورین  دوب ؛ هدمآرد  قارع  شترا  فرـصت  هب  روشک  زا 

تلاخد دروم  نیا  رد  ینیمخ  ماما  .تسویپ  عوقو  هب  دنفسا  مهدراهچ  هلئاغ  دیسر و  دوخ  جوا  هب  اه  فالتخا  دندوبن ؛ رادروخرب  مزال 
لاس ار  لاس 1360ش  یتح  تحیـصن و  ار  فرط  ود  ره  داد و  لیکـشت  فالتخا  لح  تافالتخا  تاجنـشت و  شهاـک  يارب  درک و و 
نیا زا  تفریذـپ ؛ ار  ردـص  ینب  يروهمج  تسایر  همادا  ناوت  یمن  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  تیاهنرد  اما  درک ؛ مالعا  نوناق  تیمکاح 

سلجم رد  يروهمج  تسایر  تیافک  مدع  هلئـسم  سپـس  درک ؛ لوذعم  اوق  لک  یهدـنامرف  زا  ار  ردـص  ینب  دادرخ 1360ش  رد  ور 
يروهمج فلاخم  ياهورین  جیردت  هب  ات 1360  ياه 1358  لاس  بیترت ، نیدب  دـش ؛ لزع  يو  تیاهن  رد  حرطم و  یمالـسا  ياروش 

گنج ياه  ههبج  تیعضو  نآ  یپ  رد  تفرگ و  رارق  ماما  طخ  رایتخا  رد  هچراپکی  تروص  هب  تیمکاح  فذح و  هنحص  زا  یمالـسا 
.درک (1) ادیپ  دوبهب  زین 

هب نابآ 1358  رد 13  اکیرمآ  ترافس  لاغـشا  اب  اکیرمآ  ترافـس  ریخـست  يارب  ار  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  تکرح  ماما  یفرط  زا 
.دندرک رت  مهارف  بالقنا  تیبثت  يارب  ار  هنیمز  ریبعت و  مود  بالقنا 

ياه هورگ  لاس  نیا  رد.تسا  هدوب  نینوخ  تخس و  لاس  لاس 1360  تقیقحرد 
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نیلؤسم زا  رفن  تداهـش 72  .دندش  ماما  طخ  وریپ  یبهذـم و  ياهورین  ماظن و  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  رورت  دراو  ماما  طخ  فلاخم 
بالقنا دض  يویرانس  زا  یـشخب  يرهطم ، تداهـش  حتفم ؛ تداهـش  رویرهـش 60 ؛ رد  رنهاب  ییاجر و  تداهـش  ریت 60 ، رد 7  ماظن 

.تسا هدوب  بالقنا  نانمشد  ناهنپ  ياه  تسد  اه و  هسیسد  یلخاد و 

تشهبیدرا 59 و رد  سبط  هعقاو  نایرج  رد  نآ  تسکـش  يزاسدازآ و  حرط  اکیرمآ ، ناسوساج  ندش  ینادنز  يریگتـسد و  زا  سپ 
تهج ایـس  ناـمزاس  تیاـمح  قباـس و  میژر  هب  هتـسباو  نایـشترا  کـمک  اـب  هک  هژون  ياـتدوک  يزاـس  یثـنخ  فـشک و  نآ ، یپ  رد 

.تسا راذگ  نارود  مهم  عیاقو  رگید  زا  دوب ، هدش  یحارط  یمالسا (1)  يروهمج  ماظن  يزادنارب 

یمالسا بالقنا  تیبثت  هرود  ینیمخ و  ماما  ج/13 .

يروهمج ماـظن  تیبـثت  راذـگ و  سیـسأت ، هرود  هس  هب  ناوت  یم  ( 1368  - 1357  ) ینیمخ ماما  تیریدـم  اب  یمالـسا  ماظن  يراـمعم 
لخاد یگنهرف  يرکف -  ياه  نایرج  اب  لماک  ییانـشآ  هطورـشم و  بالقنا  تایبرجت  هب  هجوت  اب  ینیمخ  ماـما  .درک  میـسقت  یمالـسا 

ًالمع لاس 1361  رخاوا  رد  جراخ و  یـسایس  تردق  هنحـص  زا  اشفا و  ار  ینید  تموکح  هشیدـنا  فلاخم  ياهورین  جـیردت  هب  ناریا ،
.دندرک تیبثت  ار  دوخ  رظن  دروم  یمالسا  ماظن 

درک زورب  نابهگن  ياروش  هننقم و  هوق  نیب  ادتبارد  فالتخا  نیا  .دنک  یم  زورب  نویبالقنا  نایم  رد  تافالتخا  هتفر  هتفر  هرود ، نیا  رد 
ياروـش سلجم و  نیب  طـساو  هقلح  هک  دـش  ( 1366  ) ماظن تحلـصم  صیخـشت  عمجم  سیـسأت  هب  رجنم  ماما  تلاـخداب  لـمع  رد  و 

ماظن یسایس  یعامتجا و  تردق  لمع  رد  تفای  دومن  هیرجم  هننقم و  هوق  نیب  يرت  عیسو  حطس  رد  تافالتخا  نیا  هتبلا  تسا ؛ نابهگن 
تیامح و حانجود  ره  زا  هنادنمشوه  ینیمخ  ماما  .درک  میسقت  تیناحور  هعماج  زرابم و  نویناحور  حانجود  هب  ار 
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نیرت مهم  تبیثت ، هرود  هب  یتابث  یب  تیعضو  زا  راذگ  يارب  ینیمخ  ماما  .دندرمش  مزال  روشک  یـسایس  تایح  يارب  ار  ودره  روضح 
، جیـسب نارادـساپ ، هاپـس  بالقنا ، ياه  هتیمک  لثم  یبالقنا  ياهداهن  راـتخاس و  داـجیا  یمدرم و  يورین  رب  هیکت  ار  دوخ  یـشم  طـخ 

لوحت بیترت ، نیدـب  دـنداد ؛ رارق  قباس  یـسایس  ياهراتخاس  اـهداهن و  راـنک  رد  ...و  دیهـش  داـینب  دادـما ، هتیمک  یگدـنزاس ، داـهج 
لرتنک رد  درف و  هب  رصحنم  يا  هویش  ًالماک  هک  دیامن  یم  نیرق  یحالـصا  هویـش  اب  یعامتجا  یتینما و  یـسایس ، ياهراتخاس  یبالقنا 

.تسا قفوم  هنامز  كانلوه  ددعتم و  ياه  نارحب 

گنج تخس  طیارش  هطساو  هب  هک  تسا  هدوب  هامریت 1367ش  رد  تینما  ياروش  همانعطق 598  شریذپ  ماما  مهم  ياهریبدت  هلمج  زا 
زین دمآ و  دوجو  هب  مادـص  هب  یقرـش  یبرغ و  گرزب  ياه  تردـق  یتاحیلـست  ياه  کمک  ییاکیرمآ و  ياهورین  میقتـسم  تیامحاب 
ماج ناشدوخ  ریبعت  هب  دنریذپب و  ار  همانعطق  ماما  ات  دـش  بجوم  یگمه  تفن ، تمیق  دـیدش  شهاک  یلخاد و  داصتقا  دـیدش  نارحب 
هاگ نآ  دـش ؛ هدـناشک  اکیرمآ  قارع و  هب  تیاهن  رد  تیوک و  قارع و  زرم  هب  قارع  ناریا و  زرم  زا  گنج  نآ ، یپ  رد  .دنـشونب  رهز 

، یلخاد تاناکما  زا  هدافتـسا  موزل  رب  مـالعا و  رهم 1367  رد  ار  روشک  یگدـنزاس  ياه  تسایـس  يا  هّداـم  مایپ 9  یط  ینیمخ  ماـما 
.درک دیکأت  روشک  يزاسزاب  رد  بالقنا  ياه  شزرا  لوصا و  تیاعر  مدرم و  شقن 

ریبعت اب  اب و  دندرک و  ینیب  شیپ  ار  مسینومک  قرش و  كولب  تسکـش  فچابروگ  هب  باطخ  يا  همان  یط  ینیمخ  ماما  يد 1367  رد 
ياه هزوم  رد  دـیاب  ار  مسینومک  سپ  نیا  زا  دـیوگ : یم  يو  هب  دـسر ،» یم  شوگ  هب  تسینومک  ياـه  ناوختـسا  نتـسکش  يادـص  »

هب ینیب  شیپ  نیا  رب  هوالع  .درک (1)  وجو  تسج  ناهج  یسایس  خیرات 
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شیپ رادـشه و  نیا  .داد  رادـشه  سور  هب  برغ  يراد  هیامرـس  زبس  غاب  رد  اه و  یبرغ  هطرو  رد  ندـیطلغ  هرابرد  نیلمرک  نیلوئـسم 
نیودت يارجام  رگید ، مهم  یخیرات  هعقاو  .تسا  هدوب  ناهج  زور  نآ  یعامتجا  یسایس  طیارـش  زا  ماما  قیقد  یبایزرا  زا  یکاح  ینیب 
دادترا مکح  رودص  هاتوک  رطس  دنچ  رد  نمهب 1367  رد  ماما  هک  دوب  يدشر  ناملس  یناطیش  تایآ  لذتبم  باتک  هدرتسگ  راشتنا  و 

داحتا زا  يا  هولج  برغ ، یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  نداتـسیا  نمـض  رداص و  ار  باـتک  ياوتحم  زا  علطم  نیرـشان  يدـشر و  مادـعا  و 
.دنشخب یم  یلجت  ار  مالسا  ناهج 

دوخ ینیب  شیپ  تابثا  نمـض  يرظتنم ، هللا  تیآ  يربهر ، ماقم  مئاق  دوخ ، رمع  لصاح  يافعتـسا  شریذپ  اب  لاس 1368  نیدرورف  رد 
یم مهارف  بـالقنا  ینورد  لاوز  ندرک  یثـنخ  یلخاد و  حاـنج  داـحتا  يارب  ار  هنیمز  فلتخم ،) لـئاسم  رد  ناـشیا  ندوب  حول  هداـس  )

.دنک

، هیرجم هوق  يربـهر ، هراـبرد  روـحم  ساـسا 8  رب  یـساسا  نوناـق  رد  تاحالـصا  يرگنزاـب و  روتـسد  تشهبیدرا 1368  رد  هرخـالاب 
ار مزال  تامادقا  نیرخآ  دننک و  یم  رداص  ...و  یمالـسا  هب  یلم  ياروش  سلجم  مان  رییغت  ماظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  فیاظو 
زا یمالـسا و  يروهمج  ماظن  ياه  هیاپ  تیبثت  زا  سپ  دادرخ 1368  رد 14  ماجنارس  .دنناسر  یم  ماجنارس  هب  بالقنا  رارمتـسا  يارب 
هب ار  هار  همادا  تسبورف و  ناهج  زا  مشچ  راودـیما ، يریمـض  نئمطم و  یبلق  مارآ و  یلد  اب  بالقنا  یعامتجا  ياه  بیـسآ  ندرب  نیب 

.درپس دوخ  ناقشاع 

موس سرد  هصالخ 

یـساسا تارییغت  تالوحت و  نیا  هعومجم  .تسا  هدوب  متـسیب  نرق  رد  مهم  یـسایس  تالوحت  اب  نراقم  ینیمخ  ماما  یگدنز  تایح و 
ار رصاعم  يایند  رد  یگدنز  هویش  هک 

ص:95

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


مـسیلایسوس مسیلاربیل و  ياه  هشیدـنا  یبرغ و  یگدـنز  هب  ار  ناشیا  هاگن  تشاذـگ و  یمهم  ریثأت  ینیمخ  ماما  هشیدـنا  رد  داد ، رییغت 
نادنچود یمالسا  یـسایس  ماظن  هشیدنا و  دیلوت  تهج  ار  یمالـسا  ياه  نامرآ  اه و  شزرا  هب  تشگزاب  ترورـض  يداقتنا و  ًالماک 

.درک

نارحب لماع  نیرت  مهم  هب  یجراخ  رامعتـسا  یلخاد و  دادبتـسا  رـصنعود  هک  میتسه  ییاه  ینوگرگد  دـهاش  ام  زین  مالـسا  ناهج  رد 
.دنا هدش  لدب  هدیدع  تالکشم  داجیا  يارب  یمالسا  هعماج 

هدـس کی  زا  شیب  لوط  رد  هک  دوب  يا  یمالـسا  یحالـصا و  ياه  تکرح  همادا  ینیمخ  ماما  یبـالقنا  یحالـصا و  تکرح  عقاو  رد 
رد ون  یحرط  مالـسا ، ناهج  یگتـسباو  یگدـنام و  بقع  لـلع  يارب  ناـشیا  ور ، نیازا  دوب ؛ هدیـسرن  رمث  هب  فلتخم  لـلع  هب  هزراـبم 

يروهمج ماظن  سیـسأت  یمالـسا و  بالقنا  هب  رجنم  تیاـهن  رد  هک  تشون  رثؤم  يا  هخـسن  یعیـش  مالـسا  ثاریم  نتم  زا  تخادـنا و 
.دش یمالسا 

تسایس تسام ، تسایـس  نیع  ام  تناید  : » تفگ دوب ، هدرک  حرطم  ار  تسایـس  زا  نید  ییادج  هشیدنا  هک  ناخاضر  ربارب  رد  سردم 
نییعت شقن  سردـم  یـسایس  ياه  هشیدـنا  يرون ، هللا  لضف  خیـش  زا  دـعب  یخیرات  عطقم  نیا  رد  کش  یب  تساـم .» تناـید  نیع  اـم 

.تسا هتشاد  ینیمخ  ماما  یسایس  يارآ  رب  يا  هدننک 

تـصرف نیا  زا  هدافتـسا  هشیدـنا  هب  ار  ماما  يروتاتکید ، ههدود  زا  سپ  یعامتجا  یـسایس  دازآ  طیارـش  داـجیا  هاـشاضر و  يراـنکرب 
شیاـمزآ کـحم  هب  ار  یموـمع  ماـیق  یمالـسا و  تموـکح  لیکـشت  تهج  ار  دوـخ  یلمع  مادـقا  نیلوا  ور ، نیازا  دـناشک ؛ ییـالط 

ار لاجم  رگا  .تسا  زور  نیرتهب  یحالصا ، مایق  يارب  ...زورما  مالسا ...! نویناحور  يا  ناه ، : » دندروآرب دایرف  یمایپ  یط  تشاذگ و 
یمن ییاج  هب  هار  ماما  ياهدایرف  اما  دنوش ؛» هریچ  امـش  رب  رگ  هزره  یتشم  هک  تسا  دوز  ...دینکن  ادخ  يارب  مایق  دـیهدب و  تسد  زا 

اب هاشاضر  طوقس  نیزاغآ  ياه  لاس  زا  اهدعب  ماما  درب و 
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.دنک یم  دای  هتفر  تسد  زا  تصرف  هب  ترسح 

ناگدـننک و باختنا  يارب  ندوبدرم  مالـسا و  طرـش  یتیالو  یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  هحیـال  رد  ملع  هللادـسا  تلود  دـندش  یناـبرق  اـب 
هاش و نایم  میقتـسمریغ  ییوراـیور  نیلوا  بجوم  رما  نیا  .دیـسر  سلجم  بیوصت  هب  هامرهم 1341  رد  رد  دش و  فذـح  اهادـیدناک 

.دش ماما 

نم اقآ  : » دندرک میقتسم  هلمح  هاش  صخش  هب  ینارنخس و  اروشاع  رـصع  رد  ینیمخ  ماما  هک  تسا  لاس 1342  مرحم  دنور ، نیا  جوا 
هک تسیچ  لیئارـسا  هاش و  نیب  ام ، طبر  ...ار  وت  دننک  یم  دنراد  لافغا  اقآ ! اهراک ، نیا  زا  رادرب  تسد  ...منک  یم  تحیـصن  امـش  هب 

هژیو هداتـسرف  هب  خـساپ  ماما  نانخـس  نیا  عقاورد  تسا »؟ یلیئارـسا  هاش  رگم  ...دـینزن  فرح  لیئارـسا  زا  دـیوگ : یم  تینما  ناـمزاس 
( مالـسا نتفرگ  رارق  رطخ  رد  لیئارـسا ، هاش ،  ) بلطم هس  زا  رگا  ینارنخـس ، رد  امـش  دوب : هداتـسرف  ماغیپ  ماما  يارب  هک  دوب  كاواـس 
هب ریگتسد و  دادرخ 42 ) بش 15   ) مرحم بش 12  رد  يو  اروشاع ، رـصع  رد  ماما  ینارنخـس  زا  سپ  .دـیتسه  دازآ  دـییوگن ، نخس 

.دوش یم  لقتنم  نارهت  دابآ  ترشع  ناگداپ  نادنز 

ماما دیدش  ضارتعا  اب  ییاکیرمآ  عابتا  ناراشتسم و  هب  ییاضق  یلوسنک و  یسایس ، تینوصم  ياطعا  نویسالوتیپاک و  هحیال  بیوصت 
.دش هارمه  قارع  هب  ماما  دیعبت  هعماج و  یسایس  وج  ندش  ینافوط  و 

ماـظن يروـئت  نیودـت  یبـالقنا و  ياـهورین  تـیبرت  یفخم ، هزراـبم  رب  ار  لـصا  داد و  رییغت  ار  هزراـبم  دربـهار  قارع  رد  ینیمخ  ماـما 
رگید هاش  ماما  رظن  رد  نوچ : دنداد ؛ یمن  ناشن  تیـساسح  سلجم  کچوک  حیاول  هب  هتـشذگ  دننامه  ور  نیا  زا  تشاذگ ؛ یمالـسا 
هنوگ نیا  ار  يولهپ  تنطلـس  فذح  لالحنا و  دربهار  ماما  ور ، نیازا  درادن ؛ دوجو  نآ  حالـصا  ناکما  هک  تسا  هدش  دساف  ردق  نآ 

اب هزرابم  رگا  : » دندرک نایب 
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«. تسا تضهن  ریسم  رد  فارحنا  هاش و  میژر  نتخانش  تیمسر  هب  موهفم  هب  ًاحیولت  ددرگ ، حرطم  لیبق  نیا  زا  یحیاول 

.دوب ینیمخ  یفطـصم  دیـس  هللا  تیآ  ماما ، دـنزرف  كوکـشم  تلحر  یمالـسا ، بالقنا  هراـبود  يدوعـص  ریـس  زاـغآ  فطع و  هطقن 
هقرج هب  زاین  میژر  هیلع  ناریا  مدرم  یبـالقنا  مشخ  هنیک و  زا  ولمم  هنیـس  هدومن و  هتـشذگ  ياـه  لاـس  رد  ماـما  ياـه  شـالت  عقاورد 

.تخورفارب ماما  دشرا  دنزرف  تداهش  اب  ماما و  هناخ  زا  زین  ار  هقرج  نیا  یهلا  ریدقت  .تشاد  دیدج 

یفطـصم اقآ  ملهچ  تبـسانم  هب  رگید  ياهرهـش  مق و  رد  اهنآ  .درک  زیربل  ار  ناریا  مدرم  ربص  اه ، همانزور  زا  یکی  رد  ماما  هب  تناها 
دندیـسر و تداهـش  هب  ناناوج  بالط و  زا  يدادـعت  هک  تسب  رابگر  هب  ار  مدرم  میژر  نآ ، یپ  رد  .دـندرک  تارهاظت  يد 56 )  19)

.دش زاغآ  يدیدج  تکرح  هدیمد و  بالقنا  ناج  همین  رکیپ  رد  يا  هزات  نوخ 

هب زیربت  رهش  نمهب 56  رد 26  راـب  نیا  .دروآ  شیپ  ار  يرگید  ملهچ  يد 56  رد 19  مق  مدرم  تداهـش  هعقاو  نیا  زا  سپ  زور  لهچ 
، اه نیعبرا  اـب  ناـمزمه  .دـش  زاـغآ  زیربت  نیعبرا  يادهـش  تشادـگرزب  سلاـجم  زیربت  راتـشک  زا  سپ  .دـش  هدیـشک  نوخ  كاـخ و 

.تفرگ جوا  هتفر  هتفر  ینابایخ  لصفم  تارهاظت  دش و  لیطعت  اه  هاگشناد  .دشزاغآ  مه  تاباصتعا 

اکیرمآ هاش و  هراشا  اب  زین  قارع  تلود  .تفرگ  یم  دوخ  میقتـسم  تالمح  ریز  ار  هاش  میژر  دوخ ، نیـشتآ  ياه  مایپ  اب  نانچمه  ماما 
رد ماما  نکل  درک ؛ هرصاحم  رهم 1357  مود  رد  ار  ماما  لزنم  دایز و  ار  ماما  ياه  تیدودحم  اهدیدهت و  تشادـن ، ار  ماما  لمحت  هک 

، ور نیازا  دادن ؛ ار  تیوک  هب  دورو  هزاجا  هاش  میژر  سامت  اب  تیوک  تلود  هک  دنتفرگ  تیوک  هب  ترجه  هب  میمـصت  رهم 1357   12
یکی لزنم  رد  دعب  زور  ود  زاورپ و  سیراپ  هب  ینیمخ  دمحا  دیس  داهنشیپ  هب  رهم 1357  رد 14  ماما 
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.دندش رقتسم  وتاشول  لفون  رد  نایناریا  زا 

فالتخا و هرود  نیمه  رد  .درک  رییغت  یمالسا  تموکح  رامعم  ریدم و  کی  هب  زرابم  يربهر  زا  ماما  هاگیاج  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب 
نایرج . 1 دـندش : لدـبم  ناوخمهان  نایرجراهچ  هب  بالقنا  يزوریپ  يادرف  رد  راکـشآ و  جـیردت  هب  هاش  فلاخم  ياهورین  تازیامت 

: یبهذم یلم -  نایرج  . 2 دندوب ؛ زین  بلط  هیزجت  نانآ  زا  یخرب  قلخ : ییادف  ياه  کیرچ  هدوت و  بزح  لثم  یبهذم  ریغ  پچ  ياه 
هورگ قلخ و  نیدهاجم  نامزاس  لثم  یطاقتلا  ياه  هورگ  . 3 دندوب ؛ لئاسم  اب  دروخرب  رد  یبالقنا  تامادقا  زا  نتفرگ  هلصاف  ناهاوخ 

یم ناشن  دوخ  زا  یحانجارف  شقن  ماما  اه ، نایرج  نیا  تباقر  هصرع  رد  اه و  لاس  نیا  یط  .ماـما  طـخ  ياـهورین  ناـیرج  . 4 ناقرف ؛
نایرج هک  تفای  همادا  اجنآ  ات  ینیمخ  ماما  یـشمطخ  نیا  هتبلا  دـش ؛ یمن  فرط  کـی  عفن  هب  اـهورین  هعزاـنم  ریگرد  ًامیقتـسم  داد و 

.دندوب هدزن  تسد  یمالسا  بالقنا  حلاصم  هیلع  هناحلسم  تامادقا  هب  یسایس  ياه 

رایتخا رد  هچراپکی  تروص  هب  تیمکاح  فذـح و  هنحـص  زا  یمالـسا  يروهمج  فلاخم  ياهورین  جـیردت  هب  ات 60  ياه 58  لاس 
.داتفا قاـفتا  یمهم  هثداـح  لاـس 1358  رد  .درک  ادـیپ  دوـبهب  زین  گـنج  ياـه  ههبج  تیعـضو  نآ  یپ  رد  تـفرگ و  رارق  ماـما  طـخ 

هب ماما  ریبعت  تیامح و  اب  زین  ماما  مادقا  نیا  .دندرک  ریخـست  ار  اکیرمآ  ترافـس  نابآ 58  رد 13  ماما  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجـشناد 
.درک رت  مهارف  بالقنا  تیبثت  یجراخ و  نافلاخم  فذح  يارب  ار  هنیمز  مود ، بالقنا 

يروهمج ماـظن  تیبثت  راذـگ و  سیـسأت ، هرود  هس  هب  (، 1368  - 1357  ) یمالـسا ماظن  تیریدـم  يرامعم و  يارب  ماما  ياه  شـالت 
.دوش یم  میسقت  یمالسا 
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تالاؤس

هتفر تسد  زا  تصرف  ياه  لاس  ترـسح  اب  مود  یناهج  گنج  رد  ار  ناریا  لاغـشا  نیقفتم و  روضح  ياه  لاـس  ینیمخ  ماـما  ارچ  . 1
.دیهد حیضوت  .دیمان 

؟ دننک یم  یمهم  مادقا  هچ  ناشیا  نامز  نیا  رد  دوش ؛ یم  زاغآ  ینامز  هچ  ینیمخ  ماما  یسایس  تماعز  ینید و  تیعجرم  هرود  . 2

.دیهد حیضوت  ار  دادرخ  مایق 15  هعقاو  . 3

؟ دندرک ذاختا  ار  یعضوم  هچ  نآ  ربارب  رد  ینیمخ  ماما  دیهد ؛ حیضوت  ار  نویسالوتیپاک  هحیال  . 4

؟ ارچ تسا ؛ هدوب  هچ  فرشا  فجن  هب  دیعبت  زا  دعب  ماما  یتازرابم  دربهار  . 5

؟ تسا هدوب  هچ  بالقنا  باتش  رد  نآ  ریثأت  تلع و  دوب ؛ هچ  مایق 19  هعقاو  . 6

بالقنا لوا  ياه  نایرج  ربارب  رد  يو  يریگعضوم  درک ؛ رییغت  هنوگچ  یمالسا  يروهمج  ماظن  سیـسأت  زا  دعب  ینیمخ  ماما  شقن  . 7
؟ تسا هدوب  هچ 

رتشیب هعلاطم  يارب  عبانم 

؛ ناریا رصاعم  یسایس  خیرات  یندم ، نیدلا  لالج  دیس  . 1

؛ یلم ياروش  سلجم  تارکاذم  سردم ، نسح  دیس  . 2

؛ اه هشیر  بالقنا و  یناجنز ، دیمع  یلعسابع  . 3

.يولهپ تنطلس  طوقسو  روهظ  تسودرف ، نیسح  . 4
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( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  ینابم  يدابم و  : موس لصف 

هراشا
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یسانش هعماج  یسانش و  ناسنا  یسانش ، یتسه  یسانش ، تفرعم  ینابم  سرد 4:

هراشا

مراهچ سرد  یلک  فادها 

یبیکرت هک  ماما  یسایس  تفرعم  یسانش و  هعماج  یسانش و  ناسنا  یسانش و  یتسه  یسانش ، تفرعم  ینابم  اب  نایوجشناد  ییانـشآ  . 1
همحر ) ماما یتفرعم  يرظن و  ینابم  صقان  تخانـش  بجوم  مادـک  ره  زا  تلفغ  خـیرات و  هقف و  لوصا  مالک ، هقف ، نافرع ، هفـسلف ، زا 

.تسا هللا )

دناد و یم  هبرجت  سح و  بلق ، لقع ، یحو ، زا  یبیکرت  ددعتم و  ار  تخانش  تفرعم و  ياه  هار  عفانم و  هک  ماما  هیرظن  اب  ییانشآ  . 2
.تسا یمالسا  تسایس  تخانش  تفرعم و  هب  ندیسرن  بجوم  اهنآ  زا  یکی  رد  دومج 

يراتفر فادها 

سرد نیا  هعلاطم  زا  سپ  هک  دور  یم  راظتنا  نایوجشناد  زا 

؛ دننک لیلحت  ار  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  یسانش  تفرعم  ینابم  . 1

؛ دننک نایب  ماما  یسانش  یتسه  اب  یسایس  هشیدنا  تبسن  . 2

؛ دنهد حرش  ماما  رظنم  زا  ار  یسایس  یعامتجا و  بالقنا  عوقو  للع  . 3

؛ دننک فیصوت  ار  ینیمخ  ماما  يدیحوت  هلماک  هلضاف و  هعماج  . 4

؛ دننک یبایزرا  هسیاقم و  یبرغ  نارکفتم  ینیمخ و  ماما  رظنم  زا  ار  یسایس  یسانش  ناسنا  . 5

؛ دننک نایب  ار  تسایس  نافرع و  نیب  تبسن  هرابرد  ماما  رظن  . 6

.دننک نایب  ماما  رظنم  زا  ار  يولع  يوبن و  تلود  اب  یهقف  تموکح  دنویپ  . 7

همدقم

يرظن ياه  ضرف  شیپ  رب  ینتبم  يدنمشیدنا  ره  یسایس  ياه  هشیدنا  ارآ و  دیدرت  یب 
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ای مّوقم  دربهار ، ینابم ، هب  نآ  زا  دهد و  یم  ماجـسنا  ار  یـسایس  يارآ  فلتخم  يازجا  حیبست ، خن  دـننامه  اه  ضرف  شیپ  نیا  .تسا 
.دوش یم  هدرب  مان  يرظن  هعوضوم  لوصا 

هاگدید یعامتجا  یسایس -  ثداوح  عیاقو و  بسانت  هب  هدرکن و  نودم  یشزومآ  لکش  هب  ار  دوخ  یـسایس  هشیدنا  يرظن  ینابم  ماما 
هکنآ هژیو  هب  تسا ؛ لکشم  يدحات  تسایس  هصرع  رد  ماما  يرظن  يرکف و  ياه  هدولاش  جارختسا  ور  نیازا  دنا ؛ هدرک  نایب  ار  دوخ 

.تسا هتفرگ  تروص  يزیچان  یملع  ياه  شالت  نونکات  هراب  نیا  رد 

، یسانش یتسه  یسانش ، تفرعم  لیبق 1 . زا  تسا ؛ هدش  نایب  یتوافتم  ياه  تفایهر  نونکات  یسایس  هشیدنا  يرظن  ینابم  هعلاطم  يارب 
؛ یعقاو ینامرآ و  . 5 ینافرع ؛ ینالقع و  . 4 یملع ؛ یفسلف و  . 3 ینید ؛ ریغ  ینید و  . 2 یسانش ؛ ماجرف  یسانش ، ناسنا  یسانش ، هعماج 
نردم و یتنـس ، . 10 يّداـم ؛ یهلا و  . 9 ینیمز ؛ ینامـسآ و  . 8 ییارگعقاو ؛ یتسیلائدـیا و  . 7 یفـسلف ؛ یلوصا و  یهقف - یمـالک ، . 6
اب اما  یبالقنا ؛ یحالصا و  یبلغت ، . 12 یمالسا ؛ یتسیلایسوس و  یتسیلاربیل ، . 11 یسارکوئت ؛ يرالاس و  مدرم  . 11 یتسینردم ؛ تسپ 

هـشیدنا فلتخم  داعبا  رگنایامن  ییاهنت  هب  قوف  ياه  تفاـیهر  تفگ : ناوت  یم  قوف  ياـهدرکیور  هب  یلک  هاـگن  يدـنب و  عمج  کـی 
.دنک یم  يواکانعم  ار  يو  یسایس  هشیدنا  هوجو  زا  یهجو  اهنآ ، زا  مادک  ره  دنتسین و  ماما  یسایس 

.مینیزگرب ار  قوف  ياه  تفایهر  اه و  شور  زا  یبیکرت  دیاب  راچان  هب  ماما ، یسایس  يارآ  فلتخم  يایاوز  فشک  يارب  ظاحل  نیدب 

کیکفت نیا  .تسا  هتفهن  ماـما  يراـتفر  يرظن و  یناـبم  کـیکفت  رد  ماـما  یـسایس  يارآ  هدولاـش  یناـبم و  مهف  رد  رگید  مهم  هـتکن 
ظفح ترورـض  ماظن و  ظفح  ترورـض  ییارگ ، فیلکت  لـیبق  زا  ماـما  يراـتفر  یـشنک و  ياـهانبریز  یخرب  زا  اـت  دـنک  یم  کـمک 

.دوشن تلفغ  دراد ، يرظن ) یملع و  هن   ) یلمع یفیلکت و  لعف  رد  هشیر  هک  ...و  تدحو 

ص:104

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  يرظن  ینابم  فلا )

یسانش یتسه  یسانش و  تفرعم  ینابم  . 1

هراشا

.تسا هتفهن  يرظن  لقع  ایوپ ،)  ) مزال داهتجا  مالسا ، تعیرش  رد  ماما  یسانش  یتسه  یسانش و  تفرعم  ینابم  يدابم و 

یسانش تفرعم  يانبم  . 1/1

، تفرعم تخانش ، عوضوم  زا  وا  یقلت  زرط  .تسا  يو  یسانش  تخانش  یـسانش و  تفرعم  ماما ، یـسایس  هشیدنا  ياهداینب  زاغآ  هطقن 
هلمج زا  قح  كرد  عناوم  اـه و  باـجح  عفر  تقیقح و  هب  لوصو  ياـه  شور  لـطاب ، قح و  كرد  كـالم  رازبا و  تقیقح ، فشک 

.دنتسه باب  نیا  مهم  ثحابم 

.تخانـش ار  اهنآ  دنراد و  دوجو  ناسنا  نهذ  زا  جراخ  قیاقح  دـندقتعم : ناملـسم  نادنمـشیدنا  رگید  دـننامه  زین  ماما  تسخن : هتکن 
.تسا زین  ریذپ  لاقتنا  یناهذالا و  نیب  یتخانش  نینچ 

سح و بلق ، لقع ، یحو ، زا  یبیکرت  ددعتم و  ار  تخانش  تفرعم و  ياه  هار  عبانم و  ناملسم ، يامکح  همه  دننامه  يو  مود : هتکن 
رازبا رگید ، نایب  هب  تسا ؛ یقیقح  تخانـش  تفرعم و  هب  ندیـسرن  ثعاب  اـهنآ  زا  یکی  رد  دومج  ناـشیا  داـقتعا  هب  .دـناد  یم  هبرجت 

تخانش و عبانم  نیب  ظاحل  نیدب  .تسا  یخیرات  یلوصا و  یمالک ، یهقف ، ینافرع ، یفـسلف ، یبیکرت  يو  یـسایس  تفرعم  تخانش و 
.دراد دوجو  یگنهامه  بسانت و  ًالماک  تخانش  رازبا 

یشخب تخانش ، ياهرازبا  عبانم و  زا  مادکره  ناشیا  رظنم  زا  .تسا  فوطعم  تخانـش  عبانم  شزرا  هاگیاج و  هب  هتکن  نیا  موس : هتکن 
نامیا : » ماما رظنم  زا  .تسا  صقان  تخانش  بجوم  مادکره  زا  تلفغ  دنهد و  یم  ناشن  ار  لماک  یقیقح و  تفرعم  زا 

ص:105
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ار شتایلک  دـیوگ : یم  ایـشا  تخانـش  هنیمز  رد  ای   (1) دـناسرب » شبلق  هب  تادـهاجم  اب  دـیاب  ...تسا  ییادـخ  ...هک  تسین  نیا  طقف 
يدعب دنچ  يا و  هیالدـنچ  تفرعم  ماما ، رظنم  زا  نیاربانب   (2) دننک ؛ یم  نایب  نافرع  لها  مه  ار  شبتارم  یضعب  دنیوگ ؛ یم  هفـسالف 

.تسا

یم يزاب  ار  یساسح  شقن  ماما  یسایس  هشیدنا  رد  زین  تخانش  عبانم  ندوب  جردم  يا و  هلحرم  تخانش ، ندوب  یهجو  دنچ  رب  هوالع 
هاگ نآ  .دننک  یم  لیمکت  رتالاب  هلحرم  رد  ار  نآ  ناهرب  لقع و  هک  تسا  هبرجت  سح و  زا  یتفرعم  تکرح  أدبم  ماما  رظنم  زا  .دـنک 
نابز .دوش  شجنـس  یحو  کـحم  هب  دـیاب  نیـشیپ  لـحارم  یماـمت  تیاـهنرد  دـسر و  یم  يدوهـش  نیقی  هب  دوخ  يدوعـص  ریـس  رد 

یعطق لیلد  یحو و  هب  زیچ  همه  تیعورشم  ور ، نیازا   (3) تسا ؛ تجح  یحو ، نابز  اب  قیبطت  تروص  رد  اهقف  افرع و  نابز  هفسالف ،
.تسا فوطعم  لقع 

تفرعم هیکزت ، اب  تفرعم  دنویپ  تروصرد  ناشیا  رظنم  زا  .تسا  سفن  بیذهت  تفرعم و  طابترا  صوصخرد  هتکن  نیا  مراهچ : هتکن 
تقیقح تقیرط  دشابن ، بیذهت  هارمه  رگا  تسا ، ملع  نیرتالاب  هک  دـیحوت  ملع  یتح  فراعم ، همه  نوچ : دوش ؛ یم  لصاح  یقیقح 
فشاک بیـصم و  توبن ) یحو و   ) ینوریب ربمایپ  نودب  سح ) بلق و  لقع ،  ) ینورد ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب ؛  (4) دوش ؛ یمن 

اهنیا ...هیلقع  مولع  هیعرـش ، مولع  .دـنا  تقیقح  باجح  دوشن  نیرق  سفن  هیکزت  اـب  رگا  زین  ینوریب  ینورد و  تفرعم  تسین ، تقیقح 
باجح تسا ؛ تملظ  تسا ؛ باجح  نیا  .تسین  ملع  رگید  دراد ، زاب  دصقم  نآ  زا  ار  ام  رگا  دنتسه و  دصقم  هب  ندیسر  يارب  هلیسو 

، نیاربانب  (5) تسا ؛ یناملظ 
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مه ددعتم ؛ مه  تسا  نکمم  مه  نآ  اما  دوش ؛ یم  بوسحم  یـسایس  هشیدنا  يرظن  ینابم  یمامت  يانبریز  یـسانش  تفرعم  تخانش و 
نـشور هتبلا  دوش ؛ یم  ریبعت  یلقن  مولع  هب  نآ  زا  هک  تسا  یـسایس  یناسنا و  یگدـنز  ياروام  رد  يراـیعم  دـنمزاین  مه  يا و  هلحرم 

دوخ اه  شناد  یمامت  الاو  تسا ؛ یلاعت  قح  هب  لوصو  يارب  تیقیرط  تیهام  ًافرـص  ینید  یتح  فراعم  اه و  شناد  یمامت  هک  تسا 
زا تفرعم  ینعی : دیـسر ؛ یعقاو  دیحوت  هب  دـیاب  هکلب  تسین ؛ یملع  دـیحوت  دـصقم ، ماما ، رظنم  زا  هک  ارچ  دنتـسه ؛ باجح  تملظ و 
اب ار  يرظن  تفرعم  هاگدـید  نیا  یلمع  رمث  .دوش  متخ  يوـنعم  ینورد و  هبرجت  هب  ًاـتیاهن  دـیاب  یلو  دوـش ؛ یم  عورـش  یـسح  هبرجت 

تموکح هنوگچ  نیب  لمع  رد  هک  دـبای  یم  روهظ  زورب و  یتموکح  ناریدـم  ناـمکاح و  طیارـش  رد  دـنز و  یم  هرگ  یلمع  تفرعم 
.دنک یم  داجیا  يرادانعم  یقطنم  دنویپ  ندرک  تموکح  يارب  حالص  يذ  درف  ندرک 

یسانش یتسه  يانبم  . 1/2

ییانبریز نیرت و  مهم  دوش ، یم  هداد  حیضوت  ًادعب  هک  یسانش  ناسنا  یـسانش و  هعماج  رانک  رد  یـسانش  یتسه  یهلا ، ینیب  ناهج  رد 
، یتـسه هیقبم  هثدـحم و  تلع  ناـهج ، یتـسه و  تیهاـم  نآ ، تاـعوضوم  لـئاسم و  نیرت  مهم  .دوش (1)  یم  بوـسحم  لـصا  نیرت 
رب ینتبم  ماـما  یـسانش  یتسه  ینیب و  ناـهج  .دنتـسه  یتـسه  رب  مکاـح  لوصا  ننـس و  ناـهج ، شنیرفآ  زا  فدـه  یتـسه ، ماـجنارس 
ای مسیلاربـیل   ) رـصاعم یتسیلاـیرتام  ینیب  ناـهج  اـب  هلباـقم  رد  ینیب  ناـهج  نیا  .تـسا  دوـجو  تلاـصا  ییاردـص و  هیلاـعتم  تـمکح 
هب ماـیپ  رد  ور  نیازا  دـناد ؛ یم  یلاـعت  قح  روـضح  هوـلج  لـمکا و  ماـظن  داـعم ، أدـبم ، بحاـص  دـنم  فدـه  ار  یتـسه  مسینوـمک )

ماظن یشاپورف  تلع  لکشم و  فچابروگ ،
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ص211. یمالسا ، ینیب  ناهج  رب  يا  همدقم  يرهطم ، یضترم  ك.ر : ( . 1 - ) 1
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.تسناد يّدام  ینیب  ناهج  هب  شیارگ  ادخ و  اب  هدوهیب  هزرابم  ار  لکشم  هکلب   (1) يدازآ ؛ هن  تسناد و  تیکلام  هن  ار  یتسینومک 

دوجوم درادـن ، هّدام  هک  ار  يزیچ  هتـسناد و  هّدام  ياتمه  ار  یتسه  ...هتـسناد  سح  ار  شیوخ  ینیب  ناهج  رد  تخانـش  رایعم  نویّدام 
رایعم هک  یلاح  رد  دـنناد ؛ یم  هناسفا  هرـسکی  ار  تمایق  توبن و  یحو ، یلاـعت ، دـنوادخ  دوجو  دـننام  بیغ  ناـهج  ًارهق  .دـنناد  یمن 
هچرگ دـشاب ، یم  ملع  ورملق  رد  لـخاد  دـشاب ، لوـقعم  هک  يزیچ  دـشاب و  یم  لـقع  سح و  زا  مـعا  یهلا  ینیب  ناـهج  رد  تخاـنش 

.تسا (2) تداهش  بیغ و  زا  معا  یتسه  ور ، نیازا  دشابن ؛ سوسحم 

هب یـسایس  یگدنز  رد  يروابادخ  .تسا  راوتـسا  تدحو  رد  ترثک  ترثک و  رد  تدـحو  يانبم  رب  ماما  یـسایس  هشیدـنا  رد  دـیحوت 
هافر و تسایـس ، قالخا و  انعم ، هّدام و  یگنهامه  هب  رواب  یتسه و  هنالداع  لمکا و  ماـظن  نیناوق و  تنـس ، ریـسم  رد  تکرح  ياـنعم 
رد .تسا  ناـسنا  یهلا  ریـس  یلماـکت و  تـکرح  ریـسم  رد  یمدرم  یهلا و  تیمکاـح  ترخآ ، اـیند و  عیرـشت ، نیوـکت و  يراگتـسر ،

...تادوجوم رگید  ...تسین  یلاعت  يادخ  زج  هب  لقتسم  لعاف  ققحتراد ، یتسه و  ناهج  مامت  رد   » يروحمادخ ماما ، یسایس  هشیدنا 
.تسادخ نآ  زا  قلطم  تیمکاح  ور ، نیازا   (3) تسین ؛» لقتسم  زین  ناشلاعفا  راثآ و  تافص ، ...دنا  ضحم  طبر 

سیـسأت زا  فدـه  ساـسا ، نیمه  رب  تسا ؛ دـنمفده  روحم و  تلادـع  نسحا ، یتسه ، ماـظن  ماـما ، رادـمدیحوت  یـسایس  هشیدـنا  رد 
.تسا (4) هنالداع  ماظن  يرارقرب  لدع و  هماقا  یمالسا  تموکح 
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، ور نیازا  توهال ؛ ملاع  توکلم و  ملاع  کلم ، ملاع  زادـنا : تراـبع  بتارم  نیا  .تسا  یبتارم  هلـسلس  ینیمخ ، ماـما  یـسانش  یتسه 
: دیامرف یم 

ملاع ...تسا  تکرح  رد  منهج ] تشهب و  ترخآ ،  ] نآ تمس  هب  ناسنا  هک  ...تسا  بیغ  ملاع  توکلم  ملاع  تسایند و  کلم ، ملاع 
.تسا (1) تدحو  ملاع  توهال ، ملاع  ترثک و  ملاع  توسان ،

هحلاص تاکلم  هک  تسا  تعیبط  ياروام  بیغ و  ملاع  توکلم  ملاع  تسا و  یتسه  هلزان  هبترم  سوسحم و  ملاع  ایند  کـلم و  ملاـع 
نیدب  (3) تسا ؛ تیهولا  رد  انف  یلاـع و  هبترم  تدـحو و  تیهولا و  ملاـع  زین  توهـال  ملاـع   (2) دوش ؛ یم  رهاـظ  نآ  رد  هدـساف  و 

، یـسایس یعامتجا ، طباور  یمامترب  لصا  نیا  دـیاب  تسا ، مکاح  یتسه  طـباور  یماـمت  رب  دـیحوت  لـصا  نوچ  ماـما  رظنم  زا  بیترت 
.دشاب مکاح  زین  یناسنا  يداصتقا و 

رد .تسا  هدنکفا  هیاس  بالقنا  نوئـش  همه  رد  لصا  نیا  ياوتحم  ور ، نیازا  تسا و  راوتـسا  دـیحوت  لصا  يانبم  رب  یمالـسا  بالقنا 
طباور همه  ...دننک  لمع  وا  ياضر  يارب  ینعی  وا  يارب  دیاب  اه  ناسنا  همه  هک  تسادخ  ناهج ، لک  هکلب  ناسنا و  دوبعم  اهنت  مالـسا 
يدرف چیه  هک  میزومآ  یم  ار  رشب  يدازآ  لصا  دیحوت ]  ] يداقتعا لصا  نیا  زا  ...يداصتقاریغ (4)  ای  يداصتقا و  هچ  اه ، ناسنا  نیب 

، رشب يارب  يراذگ  نوناق  هک  میدقتعم  زین  ام  دیحوت ]  ] لصا نیا  زا  ...دنک  مورحم  يدازآ  زا  ار  یتلم  هعماج و  ای  یناسنا و  درادن  قح 
...دنناسکی دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  اه  ناسنا  همه  هک  میریگ  یم  ماهلا  ام  يداقتعا  لصا  نیمه  زا  ...تسا  یلاعت  يادـخ  رایتخا  رد  اهنت 

(5) دنتسه .]  ] ربارب
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: تسا دنوادخ  یبیغ  دادما  اب  هارمه  دراوم ، يرایسب  رد  یسایس و  شنک  راتفر و  شخب  تیوه  دیحوت ، یتسه  زا  ماما  تئارق  نیاربانب 

هدیشک يا  هشقن  ام  هک  دوبن  روج  نیا  .تفرگ  یم  ماجنا  میمهفب  ام  هکنیا  نودب  هک  دوب  لیاسم  زا  يرایـسب  هک  منک  یم  ساسحا  نم 
.درک (1) یم  تیاده  ادخ  هکنیا  زج  دوبن ، نیا  راک و  نیا  يارب  میشاب 

همه میئوکن  يور  نآ  هتشگرس  تسم و  همه  میئوا  هتسبلد  هک  مینادن  ام 

همه میئوب  هدیئوب و  هک  تسا  رای  رطع  تسا  يو  ناتسلگ  رازلگز  میئوب  هچره 

2 همه میئوگم  تفگ و  رد  هک  تسوا  مغ  رد  دوبن  یلیمج  یلامج و  رای  خر  زج 

ماما یـسانش  یتسه  ور  نیا  زا  تسا ؛ ترثک  نیع  رد  تدـحو  لصا  ماما و  ینافرع  یـسانش  یتسه  هدـنهد  ناشن  یبوخ  هب  راعـشا  نیا 
.دنیوا هظحل  هظحل  ياطع  تسم  وا و  هب  هتسباو  ملاع  همه  نوچ : تسا ؛ سدقم 

یسانش هعماج  یسانش و  ناسنا  ینابم  . 2

یسانش ناسنا  يانبم  . 2/1

مهم ثحابم  تالاوئس و  .دوش  یم  یقلت  ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدنا  يرظن  يانبم  نیموس  ینیب و  ناهج  نکر  نیمود  یـسانش  ناسنا 
، یخیرات ياهراتخاس  ربج  تحت  ای  تسا  دازآ  ناسنا  ایآ  زادـنا : ترابع  دـنراد ، یـسایس  هشیدـنا  رد  يدـج  ریثأت  هک  یـسانش  ناسنا 

تداعس وج و  لامک  ناسنا  ایآ  تفص ؛ گرگ  تاذ و  دب  يدوجوم  ای  تسا  کین  ناسنا  تشرس  ایآ  يداصتقا ؛ یـسایس و  یعامتجا ،
تالاؤس رگید  قوف و  ياه  شسرپ  هب  يرظن  خساپ  تسا ؟ عبطلا  یندم  يدوجوم  ناسنا  ایآ  تسا ؛ بلط 

ص:110

ص455. ج19 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
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هـشیدنا رد  هک  ارچ  دـنک ؛ یم  نییبت  ینیمخ  ماما  یعاـمتجا  یـسایس  یگدـنز  رد  ار  یـسایس  هشیدـنا  يوس  تمـس و  یـسانش  ناـسنا 
مه اب  ...و  تموکح  تسایس ، قالخا ، یسانش ، هعماج  یـسانش ، یتسه  یـسانش ، ناسنا  رـصانع  یمامت  مجـسنم ، دنم و  ماظن  یـسایس 

.دنراد کیناگرا  یقطنم و  طابترا 

، ور نیازا  دراد ؛ تواقـش  ای  تداعـس  تهج  رد  رایتخا  هدارا و  تردـق  دـعب  هلحرم  رد  لقع و  تخانـش ، هوق  ناسنا  ماما ، هاگدـید  زا 
.تسا (1) دوخ  یعامتجا  یسایس -  ياه  شنک  یمامت  اه و  تسکش  اه ، تیقفوم  لوئسم  ناسنا 

(2) یناویح » قوفام  دح  کی  ناسنا  دوشب ، مامت  دشاب و  هتـشاد  یناویح  دـح  کی  هک  تسین  ناویح  لثم   » ناسنا ینیمخ  ماما  رظنم  زا 
دسر یم  اجنآ  هب  لامک  فرط  رد   » .درادن تیدودحم  ندش  ریـسم  رد  دراد و  ار  ندش  ِفیطرـس  ود  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  دراد ؛

(3) تسا ؛» دودـحم  ریغ  مه  تواقـش  فرط  رد  مه  صقن  فرط  رد  تسا و  دودـحم  ریغ  ...دوـش  یم  هللا  نیع  دوـش ، یم  هللادـی  هـک 
بیغ ملاوع  مامت  ور ، نیازا  تسا ؛ ریذپ  تیبرت  تواقـش ، تیاده و  ریـسمودره  رد  دراد و  یناحور  یناویح و  دعبود  ناسنا  نیاربانب ،

ور نیا  زا  تسا ؛  (5) یتسه » هراصع   » (4) تسا ؛» ملاع  همه  هعومجم  ناسنا   » .تسا هتفهن  ناسنا  دوجو  رد  هوقلاب  لکـش  هب  دوهـش  و 
تشرـس (7) کین  ای  زباه  لثم  تشرـسدب  ار  وا  هدرک (6)  تئارق  یتحاس  کت  ار  ناسنا  هک  برغ  یـسایس  یـسانش  ناسنا  فـالخرب 

كال لثم 

ص:111

ص306. ج14 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ص148 ؛ هدارا ، بلط و  ومه ، ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص186. ج4 ، ومه ، ( . 2 - ) 2

ص368. ج5 ، نامه ، ( . 3 - ) 3

ص254. ج8 ، نامه ، ( . 4 - ) 4

ص325. ج5 ، نامه ، ( . 5 - ) 5
ص7. یتحاس ، کت  ناسنا  هزوکرام ، تربره  ك.ر : ( . 6 - ) 6

ص201. یسایس ، هشیدنا  نادنوادخ  زنوج.ت.و ، ك.ر : ( . 7 - ) 7
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روط هب  ناسنا  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  .دنا  هتخادرپ  تموکح  یعامتجا  یـسایس و  یـسدنهم  هب  ساسا  نیمه  رب  هدرک و  ریـسفت  وسور  و 
.دراد (1) يونعم  یگدنز  دیحوت و  هب  شیارگ  وا  ترطف  تاذ و  یلو  دراد ؛ یناویح  یگدنز  تعیبط و  هب  شیارگ  یعیبط 

رد ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ؛ یتحاسود  ناشیا  تموکح  لکـش  تیهاـم و  اـت  تسا  هدـش  بجوم  ناـسنا  زا  ماـما  یتحاـسود  یقلت 
يونعم تـالامک  ندومیپ  تهج  یهلا  ماـکحا  هب  فلکم  مه  راـیتخا و  قـح  ياراد  دازآ و  مه  دوـخ  تشونرـس  رد  یـسایس  یگدـنز 

: تسا رصح  یب  مه  يرطف و  مه  یبلط  لامک  نیا  هتبلا   (2) تسا ؛

ناسنا همه  تشرـس  رد  داد و  رارق  هللا  ترطفرب  دب  هچ  بوخ و  هچ  یقـش ، هچ  دیعـس و  هچ  ار  همه  ترطف  ...یلاعت  كرابت و  يادخ 
صقان ات  ار  قلطم  لاـمک   ... دـهاوخ (4) یم  ار  قلطم  لامک  تسا ، بلط  راـصحنا  رـشب  و   ... تشرـس (3) ار  قلطم  لامک  هب  قشع  اـه 

.دهاوخ (5) یم  شدوخ  يارب  تسا 

تحت هچ  رگا  تسین ، یـسایس  يداصتقا و  ییایفارغج ، ياهراتخاس  روبجم  هاگ  چیه  ندـش ، ریـسم  رد  ناسنا  ینیمخ  ماما  هاگدـید  زا 
یم رارق  ملاع  نیا  تادوجوم  ریثأت  تحت  هلاحمال   » ناسنا  (6) دوش ؛» یم  عقاو  ریثأت  تحت  ...تاعامتجا  رد  ناسنا  : » نوچ تسا ؛ ریثأت 

(7) دنک .» یمن  رطضم  روبجم و  شا  يرایتخا  ياهراک  زا  يراک  چیه  رد  ار  وا  اهنیا  همه  نکل  دریگ ؛

یبیکرت يدعبود و  یقلت  ینیمخ  ماما  یسایس  یسانش  ناسنا  رد  رگید  مهم  عوضوم 
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ص9. ج4 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص530. ص90 و ج6 ، ج14 ، نامه ، ( . 2 - ) 2
ص153. هدارا ، بلط و  ینیمخ ، ماما  ( . 3 - ) 3
ص206. ج14 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ( . 4 - ) 4

ص530. ج17 ، نامه ، ( . 5 - ) 5
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ترابع هب  دراد ؛ دوجو  مجـسنم  یقطنم و  لماعت  هعماـج  درف و  ناـیم  هراومه  ماـما ، رظنم  زا  .تسا  هعماـج  تلاـصا  درف و  تلاـصا  زا 
یتخانش هعماج  یتخانش و  ناور  لباقتم  طابترا  رد  ار  ناسنا  یسایس  ياهراتفر  يدرف  یعامتجا و  دشر  يریگ و  لکـش  ناشیا  رگید ،

دعب رب  اه  تسیلاربیل  دـنزرو و  یم  دـیکأت  یتخانـش  هعماج  ریثأت  رب  اه  تسیـسکرام  اه و  تسیلایـسوس  هک  یلاح  رد  دـنک ؛ یم  ناـیب 
: تسا دقتعم  درف  رب  هعماج  ریثأت  هنیمز  رد  ماما  .دنراذگ  یم  تشگنا  یتخانش  ناور 

کی یتقو  اذـل  دـنک و  یم  تیعبت  هجوت  یب  دایرف  راعـش و  کی  زا  دوش و  دوخ  یب  دوخ  زا  اـسب  هچ  ...گرزب  تاـعامتجا  رد  ناـسنا 
.تسا (1) يروط  نیا  عامتجا  هعماج و  عضو  ...دوش  یم  هدیشک  ًارهق  دهاوخن ، هک  مه  نآ  داتفا ، هار  يا  هعماج 

و  [ ...یتشز کی  امـش  یتقو  ...دراد  رثا  هعماج  کی  رد  صخـش  کی  لمع   » هک تسا  رواـب  نیا  رب  هعماـج  رب  درف  ریثأـت  هراـبرد  ماـما 
هب هن  ینیمخ  ماما  نیارباـنب ،  (2) دـنک ؛» یم  ریثأت  اهنآ  رد  دـننیب ، یم  هک  یتقو  مه  نارگید  دـیداد ، ماجنا  یحلاص  لمع  کـی  اـی ...[
هب رجنم  اـت  دـهد  یم  تلاـصا  درف  هب  هـن  تـسا و  يدادبتـسا  يرادـتقا و  تموـکح  نآ  یقطنم  همزـال  هـک  دـهد  یم  تلاـصا  هعماـج 
یم یمالـسا  ماکحا  هب  دیقم  یـسایس  يدازآ  هب  رجنم  یـسانش  ناسنا  هاگدید  هکلب  دوش ؛ یمـسیرالوکس  يدازآ  ینهربت و  تموکح 

.دندوب لئاق  ار  هنادهعتم  یسایس  يدازآ  يو  ظاحل ، نیدب  .دوش (3) 

یسانش هعماج  يانبم  . 2/2

یسانش و هعماج  ینیمخ ، ماما  یسایس  هشیدنا  يرظن  رصنع  نیرت  ییانبریز  یـسانش ، ناسنا  یـسانش و  یتسه  یـسانش ، تفرعم  زا  دعب 
هطبار .تسا  هعماج ، هب  يو  شرگن  عون 

ص:113

ص532. ج8 ، نامه ، نامه ، ( . 1 - ) 1
ص202. ج13 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

.65 ص64 -  تسایس ، زا  ینیمخ  ماما  تئارق  يدحوت ، رغصا  یلع  ( . 3 - ) 3
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مهم و لئاسم  تاعوضوم و  هلمج  زا  هعماج  رب  مکاح  نیناوق  هعماج و  درف و  حلاصم  تبـسن  هعماج ، فده  هعماج ، اب  یـسانش  یتسه 
.دنتسه یسایس  یسانش  هعماج  هب  طوبرم 

بتاکم فالخ  رب  دـناد و  یمن  هعماج  خـیرات و  ربج  ریـسا  ار  ناسنا  یتسیلایـسوس  یتسیـسکرام و  ياه  هلحن  فالخ  رب  ینیمخ  ماـما 
يدـیحوت یتسه  ماظن  لوط  رد  ار  هعماج  هکلب  درادـنپ ؛ یمن  یناـسفن  تساوخ  ریـسا  ار  رـشب  روحم و  ار  ناـسنا  یعیبط  زیارغ  یلاربیل 

ناشیا داقتعا  هب  .دـنک  یم  دـیلوت  زاب  ینید  ياه  هرازگ  اب  ار  یـسایس  یـسانش  هعماج  ياهراتخاس  اه و  شقن  میهافم ، ماـمت  ریـسفت و 
یعامتجا و صاـخ  ماـظن  متـسیس و  ياراد  دوخ  هدوب و  هعماـج  رد  مکاـح  ياـه  ماـظن  ضرعتم  شروهظ  ماـگنه  زا  مالـسا  بهذـم  »

ياه لمعلاروتـسد  ار  هعماج  طباور  رب  مکاح  نیناوق  رایعم و  دوخ  یهلا  ینیب  ناهج  هب  هجوت  اب  ماما  .تسا   (1) یگنهرف » يداصتقا و 
: دناد یم  یهلا  يایبنا 

، دـنوادخ زین  ار  تقلخ  یتسه و  نیناوق  هک  نانچمه  تسا ؛ یلاعت  يادـخ  رایتخا  رد  اهنت  رـشب ، يارب  يراذـگ  نوناق  هک  میدـقتعم  ام 
هدش غالبا  رشب  هب  ایبنا  طسوت  هک  تسا  یهلا  نیناوق  زا  تعاطا  هورگ  رد  اهنت  عماوج ، ناسنا و  لامک  تداعس و  تسا و  هدومرف  ررقم 

.تسا (2)

یتسه رد  .درک  ریـسفت  ناوت  یم  یـسانش  یتسه  لوط  رد  عماج و  مجـسنم ، ماظن  کـی  رد  ار  ینیمخ  ماـما  یـسانش  هعماـج  نیارباـنب ،
رد هعماج  یسایس  ریبدت  سپ  دنتسه ؛ هعماج  درف و  تیاده  يارب  دنوادخ  ناگداتسرف  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ایبنا و  ماما ، یـسانش 

: نوچ تسا ؛ نانآ  راصحنا 

دریگب و رظن  رد  ار  هعماج  ناسنا و  داعبا  مامت  دریگب و  رظن  رد  ار  هعماج  حلاصم  مامت  دـنک ؛ تیادـه  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  تسایس 
هب دنک  تیاده  ار  اهنیا 

ص:114

ص389. ج5 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص388. نامه ، ( . 2 - ) 2
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ار تسایس  نیا  نارگید  .تسایبنا  هب  صتخم  نیا  تسه و  دارفا  حالص  تسه ؛ تلم  حالـص  تسه ؛ ناشحالـص  هک  يزیچ  نآ  فرط 
.دننک (1) هرادا  دنناوت  یمن 

ینامـسج و هرکیپ  هدننک  نایب  یلکـش و  يداهن و  يراتخاس ، يّدام ، دعب  . 1 دناد : یم  يدُعبود  ناسنا  دـننامه  ار  هعماج  ینیمخ  ماما 
هب مود  دـعب  هتبلا  تسا ؛ هعماج  کیناگرا  طابترا  هدـننک  ناـیب  یناـمیا و  یفطاـع و  يونعم ، یناـحور ، دـعب  . 2 تسا ؛ نآ  یکیناـکم 

: تسا درف  رب  ینتبم  دشخب  یم  انعم  تیوه و  هعماج 

گرزب هناخراک  کی  ریظن  ار  يرـشب  هعماج  دـنهاوخ  یم  يرکف  ناربهر  تسا ، تعنـص  ياـیند  دوش ، یم  هتفگ  هک  زورما  ياـیند  رد 
رد مالـسا  تسا و  ینافرع  حور  يونعم و  دـُعب  ياراد  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  اه  ناسنا  زا  هعماـج  هک  یلاـحرد  دـننک ؛ هرادا  یتعنص 

دُعب نیا  زا  هعماج  تیادـه  رد  دـنک و  یم  هیکت  ادـخ  هب  نامیا  ساسا  رب  ناسنا  تیبرت  هب  هریغ  يداصتقا و  یعاـمتجا ، تاررقم  راـنک 
.دنک (2) یم  لمع  تداعس  یلاعت و  فرط  هب  ناسنا  تیاده  يارب  رتشیب 

داجیا راو  مادنا  یقطنم و  طابترا  ینامیا  لقع  يداهن و  لقع  نایم  هک  تسا  يا  هموظنم  هعومجم و  ماما  یسایس  هشیدنا  بیترت  نیدب 
.دنک یم  وجو  تسج  یمالسا  ياه  هرازگ  رد  ار  ود  نآ  یقطنم  لماعت  لداعت و  تسا و  هدرک 

نک یگدنز  هنوگچ  دیوگ ، یم  وا  هب  نک  تدابع  هنوگچ  نک و  تدابع  ار  ادخ  هک  دیوگ  یم  ناسنا  هکنیا  اب  نامزمه  مالسا  بهذم 
.ینک (3) میظنت  هنوگچ  دیاب  اه  ناسنا  ریاس  اب  ار  دوخ  طباور  و 

یحور یمـسج و  ياضعا  رـصانع و  هک  دنک  یم  فیـصوت  یناسنا  دننامه  ار  هعماج  دوخ  يا  هموظنم  هاگدید  ساسا  رب  ینیمخ  ماما 
، ماما یسانش  ناسنا  تیاغ  هک  يروط  نامه  .دوش  داجیا  لداعت  نآ  رصانع  ازجا و  نیب  یهلا ، تیبرت  اب  دیاب  هک  دراد  ددعتم 
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ص433. ج13 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
ص410. ج5 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

ص389. نامه ، ( . 3 - ) 3
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.تسا يدیحوت  هلماک  هلضاف و  هعماج  يو  یسانش  هعماج  تیاغ  تسا ، لماک  ناسنا 

یفـسلف لصا  یـسانش  هعماج  دـیلوتزاب  یترابع  هب  ای  یعامتجا  دـعب  هدـننک  یعادـت  هک  دیـشک  ریوصت  هب  يا  يدـیحوت  هعماج  ماـما ،
يدیحوت هقبط  یب  هعماج  هیرظن  هب  خساپ  رد  ار  هیرظن  نیا  ماما  عقاورد  .تسا  هدوب  تدحو  نیع  رد  ترثک  ترثک و  نیع  رد  تدحو 

تدحو لصا  ماما ، رظنم  زا  يدـیحوت  هعماج  يدـیلک  میهافم  نیاربانب ،  (1) تسا ؛ هدرک  فیرعت  زاب  حرطم و  یطاقتلا ، ياـه  ناـیرج 
...و نتـشاد  یهلا  تیاغ  دـصقم و  نآ ، رـصانع  ندوب  کـیناگرا  یبتارم و  هلـسلس  رـصانع ، ازجا و  نیب  راـک  میـسقت  ترثک ، نیع  رد 

.دنسر یم  هملک  دیحوت  هب  دیحوت  هملک  تحت  هک  دنتسه 

ظفح اب  همه  ...دندوجوم  کی  ّهنأک  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  کی  بتارم  همه  ظفح  اب  هک  تسا  يا  هعماج  زا  ترابع  ...يدـیحوت  هعماج 
.تسا ناسنا  ندب  نوخ  رد  يدیحوت  هعماج  کی  هک  يروط  نامه  ّهنأک  یهلا ؛ دصقم  کی  نآ  دنشاب و  هتـشاد  دصقم  کی  ناشبتارم 

، دـهد یم  نامرف  زغم  .رادربنامرف  مه  دراد ، اـمرفنامرف  مه  اـما  اـهنیا ؛ تسد ، شوگ ، مشچ ، تسا ؛ يدـیحوت  هعماـج  هلزنم  هب  ناـسنا 
.دننک (2) هرادا  ناسنا ]  ] ار يدرف  روشک  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  همه  .دنراد  هار  کی  همه  اما  درب ؛ یم  نامرف  تسد 

نیب كرتشم  هک  یمالسا  حلاصم  رد  .تسا  همه  نیب  كرتشم  هک  دیحوت  هملک  رد  تسا ، همه  نیبام  كرتشم  هک  یمالسا  هعماج  رد 
.دننک (3) هملک  دیحوت  مه  اب  تسا ، همه 

« مالسا تحت  رد  یلم  ماجسنا   » بلاق رد  رتشیب  یلخاد  دعب  رد  .دراد  یجراخ  یلخاد و  دعب  ود  ماما  یسانش  هعماج  رد  تدحو  موهفم 
ناهج یجراخ و  دعب  رد  و 
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ص69. تسایس ، زا  ینیمخ  ماما  تئارق  يدحوت ، رغصا  یلع  ( . 1 - ) 1
ص469. ج11 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2

ص33. ج2 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
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.تسا هدش  نایب  یمالسا  ماجسنا  یمالسا و  توخا  یمالسا ،» لود  نویساردفنک  « » مالسا تما   » موهفم بلاق  رد  مالسا 

ياه تلود  نیا  رب  هطلس  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  ات  دنک  رارقرب  ایند  رد  مالـسا  تما  مان  هب  گرزب  تما  کی  ...ات  تسا  هدمآ  مالـسا 
كرابت و يادخ  هک  ار  ملسم  ياهرـشق  نیا  هک  تسا  نیا  ...گرزب  ياه  تردق  هشقن  ...دنناوتن  دننک ، ادیپ  مالـسا  زکارم  یمالـسا و 

مه اب  هکلب  دـننک ؛ ادـج  مه  زا  سراف  تلم  برع ، تلم  درک ، تلم  كُرت ، تلم  مسا  هب  ...تسا  هدرک  داجیا  توخا  اـهنآ  نیب  یلاـعت 
.دننک (1) نمشد 

موهفم لیذ  رد  دـیاب  هک  دـناد  یم  یتارثک  ار  اهنآ  نمـض  رد  دـنیب ؛ یم  یعامتجا  تیعقاو  کی  ار  تیلم  مسیلانویـسان و  ینیمخ  ماـما 
.دنسرب تدحو  هب  دیحوت 

مالـسا ساسا  .دـهد  یمن  رارق  مالـسا  لباقم  نکل  درازگ ؛ یم  مارتحا  تسا ، هاگداز  هک  ییاـجنآ  ار  نطو  هک  یلاـح  نیع  رد  مالـسا 
(2) تسا .»

ای هعماج  درف و  تلاصا  هعماج ، تلاصا  درف ، تلاـصا  یـسانش ، تفرعم  یتخانـش و  هعماـج  یفـسلف ، صاـخ  ثحاـبم  هب  ینیمخ  ماـما 
درف حلاصم  رب  هعماج  حلاصم  مدقت  هرابرد  اما  دوش ؛ یمن  دراو  یسانش  تفرعم  مدقت  ای  یشزرا  مدقت  يدوجو ، مدقت  دننامه  یثحابم 

يدـیحوت هعماج  تیاغ  درمـش (3) و  یم  درف  حلاصم  رب  مدـقم  ناربمایپ  یعامتجا  هریـس  رب  هیکتاب  ار  هعماج  حـلاصم  سکع ، هب  ای  و 
.دنک یم  میسرت  تلادع  حالصا و  ار  دوخ 

رتالاب يدرف  ام  .دندرک  یم  هعماج  يادف  ار  درف  .دننک  حالصا  ار  هعماج  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  ...تیرشب  رـشب و  ردص  زا  ایبنا  مامت 
ادهشلا دیس  ...هعماج  يارب  دندرک  یم  ادف  ار  ناشدوخ  دارفا  نیا  .میرادن  مالسلا ) مهیلع  ) همئا زا  رتالاب  يدرف  ام  میرادن ؛ ایبنا  دوخ  زا 

باحصا شدوخ و  تفر ؛ دمآ و  نازیم  نیمه  يور 
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.444 ص443 -  ج13 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص168. نامه ، ( . 2 - ) 2

ص68. تسایس ، زا  ینیمخ  ماما  تئارق  يدحوت ، رغصا  یلع  ( . 3 - ) 3
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نیب رد  تلادع  دیاب  طسقلاب .» سانلا  موقیل   » .دوشب حالصا  دیاب  هعماج  دوشب ؛ هعماج  يادف  دیاب  درف  هک  درک  ادف  ار  شدوخ  راصنا  و 
.دنک (1) ادیپ  ققحت  هعماج  نیب  رد  مدرم و 

...درک يراج  ار  تلادع  دش و  یهلا  لدع  تموکح  کی  یتقو  مالـسا (2)  هنالداع  ماظن  يرارقرب  ...رد  دنفظوم  لداع  ياهقف  همئا و 
.دوش (3) یم  ادیپ  زیچ  همه  مارآ  طیحم  نیا  رد  .دوش  یم  ادیپ  مارآ  طیحم  کی 

نیا رد  .تساهراتخاس  رد  یبالقنا  تارییغت  یعاـمتجا و  تـالوحت  ینیمخ ، ماـما  یـسایس  یـسانش  هعماـج  رد  مهم  ثحاـبم  هلمج  زا 
هعماج یتخانـش و  ناور  تالوحت  يانبم  رب  یحالـصا  هشیدـنا  ینیمخ ، ماـما  یـسایس  هشیدـنا  يروحم  رـصنع  یلـصا و  فدـه  هنیمز 

رد زردـنا  تحیـصن و  اب  دوخ  یـسایس  تازرابم  لوا  ياه  لاس  رد  ماما  هکروط  نامه  تسا ؛ يدـیحوت  هعماج  هب  لین  تهج  یتخانش 
.دوب یهاشداپ  میژر  حالصا  یپ 

مایق و جیسب ، نآ  یپ  رد  هک  دش  دنهاوخ  هزرابم  هنحص  دراو  مدرم  دننک ، نامکاح  حالصا  هب  مادقا  هعماج  ناگبخن  رگا  ماما  رظنم  زا 
.دوش یم  ققحم  یعامتجا  بالقنا 

دمایپ راثآ و  . 3 بالقنا ؛ ياهورین  اهرازبا و  . 2 بالقنا ؛ ییارچ  تلع و  . 1 دراد : دوجو  ثحب  حطـس  هس  یعامتجا  بالقنا  ثحب  رد 
زورب تلع  هاش  یسایس  یعامتجا و  یگنهرف ، طلغ  تسایس  دوب : دقتعم  ناریا  یمالسا  بالقنا  ياه  هنیمز  للع و  هرابرد  ماما  .بالقنا 

بوکرـس روز و  هب  اکتا  متـس و  ملظ و   (4) هاش ؛ ییادز  مالـسا  تسایـس  .دش  تموکح  تیعورـشم  نارحب  ناریا ، مدرم  مایق  تضهن ،
نادقف  (5) نافلاخم ؛

ص:118

.217 ص213 -  ج15 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص306. ج12 ، نامه ، ( . 2 - ) 2
ص116. ج20 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
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رامعتـسا ناگناگیب و  هب  میژر  یگتـسباو   (2) دوخ ؛ یمالـسا  قوقح  زا  مدرم  یـسایس  یهاـگآ   (1) تیمکاـح ؛ رد  مدرم  تکراـشم 
مهارف ار  یطیارش  یهلا (6) ...  ياهدادما  مدرم (5) و  يونعم  یحور و  لوحت   (4) میژر ؛ يرادا  یقالخا و  یلام ، داسف   (3) یجراخ ؛

رد ار  بالقنا  دحتم ، یعامتجا  تردق  تیاهن  رد  دش و  یبهذم  دحاو  يربهر  یمالـسا و  میلاعت  لیذ  مدرم  تدـحو  بجوم  هک  درک 
دیحوت لصا  هس  رب  ینتبم  بـالقنا  نیا  .دـش  نرق  یبهذـم  یگنهرف و  بـالقنا  نیرت  گرزب  هب  رجنم  هک  درک  داـجیا  تسایـس  هنحص 

دوجو ینیمخ  ماما  رظنم  زا  .دیسر  يزوریپ  هب   (7) یبیغ » ياهدادما  تادییأت و   » اب تیاهنرد  يدیحوت  يربهر  دـیحوت و  هملک  هملک ،
بالقنا مایق و  طیارـش  ندـمآ  دوجو  هب  بجوم  مدرم ، اه  شزرا  اه و  تساوخ  اـب  تموکح و  ناـمرآ  نیب  قباـطت  نادـقف  فاـکش و 
بجوم یعامتجا  تردـق  یـسایس و  تردـق  نیب  زیمآ  تیاـضر  یقطنم و  لـماعت  دوبن  نیارباـنب ،  (8) دوش ؛ یم  یـسایس  یعاـمتجا و 

، دوش نیرق  یمدرم  یکیژولوئدیا و  يربهر ، تدحو  اب  طیارش  نیا  رگا  هک  دوش  یم  دوجوم  عضو  زا  یتیاضران  تیعورشم و  نارحب 
.تسا ریذپان  بانتجا  یعامتجا  بالقنا  زورب 

مراهچ سرد  هصالخ 

يرظن ياه  ضرف  شیپ  رب  ینتبم  يدنمشیدنا  ره  یسایس  ياه  هشیدنا  ارآ و  دیدرت ، یب 
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ص111. ج12 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
ص30. و ج8 ، ص198 ، ج19 ، نامه ، ( . 2 - ) 2
و ص130. ، 182 صص ج15 ، نامه ، ( . 3 - ) 3

ص194. و ج17 ، ص54 ، ج15 ، نامه ، ( . 4 - ) 4
ص95. و ج 8 ، ص252 ، ج6 ، نامه ، ( . 5 - ) 5

ص144. ج17 ، نامه ، ( . 6 - ) 6
ص7. ج8 ، نامه ، ( . 7 - ) 7

ص190. ج11 ، نامه ، ( . 8 - ) 8
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، دربهار ینابم ، هب  نآ  زا  ناوت  یم  هک  دهد  یم  ماجـسنا  ار  یـسایس  ءارآ  فلتخم  ءازجا  حیبست  خن  دـننامه  اه  ضرف  شیپ  نیا  .تسا 
.درب مان  يرظن  هعوضوم  لوصا  ای  موقم 

یم هبرجت  سح و  بلق ، لقع ، یحو ، زا  یبیکرت  ددعتم و  ار  تخانش  تفرعم و  ياه  هار  عبانم و  ناملسم ، يامکح  همه  دننامه  ماما 
تفرعم تخانـش و  رازبا  رگید ، نایب  هب  دناسر ؛ یمن  یقیقح  تخانـش  تفرعم و  هب  ار  ام  اهنآ  زا  یکی  رد  دومج  دنراد : داقتعا  ودناد 

.تسا خیرات  لوصا و  مالک ، هقف ، نافرع ، هفسلف ، زا  یبیکرت  يو  یسایس 

مادـک رهزا  تلفغ  دـنهد و  یم  ناشن  ار  لماک  یقیقح و  تفرعم  زا  یـشخب  تخانـش ، ياهرازبا  عبانم و  زا  مادـک  ره  ناـشیا  رظنم  زا 
رد ای  دناسرب » شبلق  هب  تادهاجم  اب  دیاب  ...تسا  ییادـخ  ...هک  تسین  نیا  طقف  نامیا  : » ماما رظنم  زا  .تسا  صقان  تخانـش  بجوم 

رظنم زا  نیاربانب  دننک ؛» یم  نایب  نافرع  لها  مه  ار  شبتارم  یـضعب  دنیوگ : یم  هفـسلف  ار  شتایلک  : » دیوگ یم  ایـشا  تخانـش  هنیمز 
.تسا يدعبدنچ  يا و  هیالدنچ  تفرعم  ماما 

یم افیا  ار  یساسح  شقن  ماما  یـسایس  هشیدنا  رد  زین  تخانـش  عبانم  ندوب  جردم  يا و  هلحرم  تخانـش ، ندوب  یهجودنچ  رب  هوالع 
رد دـننک و  یم  لیمکت  ناهرب  لقع و  رتـالاب  هلحرم  رد  ار  نآ  هک  تسا  هبرجت  سح و  زا  یتفرعم  تکرح  أدـبم  ماـما ، رظنم  زا  .دـنک 

، هفسالف نابز  .دوش  شجنس  یحو  کحم  هب  دیاب  نیـشیپ  لحارم  یمامت  تیاهن  رد  دسر و  یم  يدوهـش  نیقی  هب  دوخ  يدوعـص  ریس 
.تسا فوطعم  یحو ، هب  زیچ  همه  تیعورشم  ور  نیازا  تسا ؛ تجح  یحو ، نابز  اب  قباطت  تروص  رد  اهقف  افرع و  نابز 

هب دیاب  یلو  دوش ؛ یم  عورـش  یـسح  هبرجت  زا  تفرعم  ینعی : تسا ؛ یعقاو  دیحوت  فده  هکلب  یملع  هیجوت  هن  دصقم ، ماما ، رظنم  زا 
رد دنز و  یم  هرگ  یلمع  تفرعم  اب  ار  يرظن  تفرعم  هاگدید  نیا  یلمع  رمث  .دوش  متخ  يونعم  ینورد و  هبرجت 
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دنویپ تموکح  يارب  طیارـش  دـجاو  درف  ندرک و  تموـکح  هنوـگچ  نیب  هک  دـبای  یم  زورب  یتـموکح  ناریدـم  ناـمکاح و  طـیارش 
.دنک یم  داجیا  يرادانعم  یقطنم 

یتسیلایرتام ینیب  ناهج  فالخرب  ینیب  ناهج  نیا  .تسا  دوجو  تلاـصا  ییاردـص و  هیلاـعتم  تمکح  رب  ینتبم  ماـما ، یـسانش  یتسه 
.دناد یم  یلاعت  قح  روضح  هولج  لمکا و  ماظن  داعم ، أدبم ، فده ، ياراد  ار  یتسه  مسینومک ) ای  مسیلاربیل   ) رصاعم

هب یـسایس  یگدنز  رد  يروابادخ  .تسا  راوتـسا  تدحو  رد  ترثک  ترثک و  رد  تدـحو  يانبم  رب  ماما  یـسایس  هشیدـنا  رد  دـیحوت 
نیوکت و تسایـس ، قالخا و  انعم ، هّدام و  یگنهامه  هب  رواب  یتسه و  هنالداع  لمکا و  ماظن  نیناوق ، تنـس ، ریـسم  رد  تکرح  يانعم 

هشیدنا رد  .تسا  ناسنا  یهلا  ریس  یلماکت و  تکرح  ریـسم  رد  یمدرم  یهلا و  تیمکاح  يراگتـسر ، هافر و  ترخآ ، ایند و  عیرـشت ،
طبر ...تادوجوم  رگید  ...تسین  یلاعت  يادخ  زج  هب  لقتـسم  لعاف  ققحتراد ، یتسه و  ناهج  مامت  رد   » يروحم ادخ  ماما ، یـسایس 

زا فدـه  ساسا ، نیمه  رب  تسادـخ ؛ نآ  زا  قلطم  تیمکاح  ور ، نیازا  تسین ؛» لقتـسم  زین  ناشلاعفا  راثآ و  تافـص ، ...دـنا  ضحم 
.تسا هنالداع  ماظن  يرارقرب  لدع و  هماقا  یمالسا  تموکح  سیسأت 

ریسفت وسور ) كال و   ) تشرس کین  ای  و  زباه )  ) تشرسدب ار  وا  هدرک و  تئارق  یتحاس  کت  ار  ناسنا  برغ  یـسایس  یـسانش  ناسنا 
هب شیارگ  عبطلاب  ناسنا  ینیمخ  ماما  داقتعا  هب  اما  دـنا ؛ هتخادرپ  تموکح  یعامتجا  یـسایس و  یـسدنهم  هب  ساـسا  نیمه  رب  تسا و 

.دراد يونعم  یگدنز  دیحوت و  هب  شیارگ  هرطفلاب  تاذلاب و  یلو  دراد ؛ یناویح  یگدنز  تعیبط و 

رد ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدـش  ناـشیا  تموکح  لکـش  تیهاـم و  ندـش  یتحاـسود  بجوم  ناـسنا  زا  ماـما  یتحاـسود  یقلت 
.تسا یهلا  ماکحا  هب  فلکم  مه  دراد و  رایتخا  قح  يدازآ و  مه  دوخ  تشونرس  رد  یسایس  یگدنز 
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بتاکم فالخ  رب  دـناد و  یمن  هعماج  خـیرات و  ربج  ریـسا  ار  ناسنا  یتسیلایـسوس  یتسیـسکرام و  ياه  هلحن  فالخ  رب  ینیمخ  ماـما 
یتسه ماـظن  لوط  رد  ار  هعماـج  ماـما ، درادـنپ ، یمن  یناـسفن  ياـه  تساوخ  ریـسا  ار  رـشب  روحم و  ار  ناـسنا  یعیبـط  زیارغ  یلاربـیل ،

.دنک یم  دیلوت  زاب  ینید  ياه  هرازگ  اب  ار  یسایس  یسانش  هعماج  ياهراتخاس  اه و  شقن  میهافم ، مامت  ریسفت و  يدیحوت 

یحور یمـسج و  ياضعا  رـصانع و  هک  دنک  یم  فیـصوت  یناسنا  دننامه  ار  هعماج  دوخ  يا  هموظنم  هاگدید  ساسا  رب  ینیمخ  ماما 
ناسنا ماما ، یـسانش  ناسنا  تیاغ  هک  يروط  نامه  دوش ؛ داجیا  لداعت  نآ  رـصانع  ازجا و  نیب  یهلا ، تیبرت  اـب  دـیاب  هک  دراد  ددـعتم 

.تسا يدیحوت  هلماک  هلضاف و  هعماج  زین  يو  یسانش  هعماج  تیاغ  تسا ، لماک 

هب دیحوت  موهفم  لیذ  رد  دیاب  هک  دـنیب  یم  یتارثک  یعامتجا و  تیعقاو  ار  ود  نآ  تیلم  مسیلانویـسان و  شریذـپ  نمـض  ینیمخ  ماما 
لباقم نکل  دراذگ ؛ یم  مارتحا  تسا ، هاگداز  هک  ییاجنآ  ار  نطو  هک  یلاح  نیع  رد  مالسا  : » دیامرف یم  ور ، نیازا  دنـسرب ؛ تدحو 

«. تسا مالسا  ساسا ، .دهد  یمن  رارق  مالسا 

اب تیاـهنرد  هک  تسا  هدوب  يدـیحوت  يربهر  دـیحوت و 3. هملک  . 2 هملک ؛ دـیحوت  لـصا 1 . هس  رب  ینتبم  بـالقنا  نیا  ماـما ، رظنم  زا 
اب تموکح  ياه  نامرآ  نتشادن  قیباطت  فاکـش و  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  .دیـسر  يزوریپ  هب  دش و  نیرق  یبیغ » ياهدادما  تادییأت و  »

.دنک یم  مهارف  ار  یسایس  یعامتجا و  بالقنا  مایق و  طیارش  مدرم  يژولوئدیا  تساوخ و 
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تالاؤس
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؟ دراد یسایس  هشیدنا  اب  یتبسن  هچ  .دیهد  حیضوت  ار  ینیمخ  ماما  یسانش  یتسه  . 2

؟ دینک یبایزرا  هسیاقم و  یبرغ  نیرکفتم  ینیمخ و  ماما  رظنم  زا  ار  یسایس  یسانش  ناسنا  . 3

.دینک فیصوت  ار  ینیمخ  ماما  يدیحوت  هلماک  هلضاف و  هعماج  . 4

؟ درک داجیا  یقطنم  لماعت  تیمالسا  تیلم و  نیب  ناوت  یم  هنوگچ  ماما ، یتخانش  هعماج  يانبم  ساسارب  . 5

.دیهد حیضوت  دنشاب ؛ یم  هچ  یسایس  یعامتجا - بالقنا  عوقو  للع  اه و  هنیمز  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  . 6

رتشیب هعلاطم  يارب  عبانم 

؛ ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  ماظن  ینابم  يرکسع ، یلع  یلعلادبع  رتکد  . 1

؛ دمح هروس  ریسفت  ینیمخ ، ماما  . 2

؛ هدارا بلط و  ینیمخ ، ماما  . 3

؛ یسایس هشیدنا  یتخانش  ناسنا  ینابم  ینیمخ ، ماما  . 4

؛ ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  ياه  هفلؤم  یناسنا ، مولع  هاگشهوژپ  . 5
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يراتفر ینافرع و  یهقف ، یمالک ، ینابم  سرد 5:

هراشا

مجنپ سرد  یلک  فادها 

هنومن دریگ و  یم  هرهب  یسایس  ماظن  يزادرپ  هیرظن  تهج  ینافرع  یهقف و  یمالک ، ثحابم  زا  هک  ماما  رکفت  اب  نایوجشناد  ییانـشآ 
.تسا هیقف  تیالو  عوضوم  نآ  زراب 

يراتفر فادها 

سرد نیا  هعلاطم  زا  سپ  دور  یم  راظتنا  نایوجشناد  زا 

.دنهد حیضوت  ار  ماما  یسایس  يارآ  يدابم  هدولاش و  . 1

.دننک نایب  ار  ماما  یسایس  مالک  اب  ار  دیحوت  طابترا  . 2

.دننک نایب  تسایس  اب  ار  تماما  توبن و  نیب  تبسن  . 3

.دننک نایب  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ار  تسایس  نافرع و  نایم  طابترا  . 4

.دننک نییبت  ینیمخ ، ماما  یسایس  هشیدنا  رد  ار  ییارگ  فیلکت  هاگیاج  . 5

یفسلف یمالک - يانبم  . 3

یمالسا تسایس  یهقف  ثحابم  دعب ، ياه  لاس  رد  اما  دراد ؛ یهقف  هاگتساخ  ماما  یـسایس  هشیدنا  يریگ  لکـش  تمیزع و  هطقن  لوا :
، ثحابم نیا  زراب  دومن  .دریگ  یم  هرهب  یـسایس  ماـظن  يزادرپ  هیرظن  تهج  یمـالک  ثحاـبم  زا  دـهد و  یم  رارق  مـالک  هزوح  رد  ار 

ورملق هب  یهقف  هزوح  زا  ار  ثحب  نیا  نیـشیپ ، ياهقف  شور  فالخ  رب  ماما  .تسا  هیقف ) تیالو   ) يو یـسایس  هشیدنا  يدـیلک  موهفم 
زا دناشک و  یم  یمالک 
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: دنک یم  عافد  دوخ  یهقف  یسایس  هیرظنزا  یلقع  لالدتسا  عضوم 

تایح هرود  رد  هچنآ  لقع  عرـش و  ترورـض  هب  ...میـشاب و  دقتعم  تموکح  لیکـشت  ترورـض  هب  دیاب  ...میدقتعم  تیالو  هب  هک  ام 
ارجا و هاگتسد  تموکح و  ینعی  هدوب  مزال  مالـسلا ) هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  نامز  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر 

.تسا (1) مزال  ام  نامز  رد  ناشیا  زا  سپ  هرادا 

، یمالک یهقف ، ینابم  کیکفت  رد  ار  شالت  هنوگره  ماـما  یـسایس  هشیدـنا  ندوب  يا  هموظنم  تیعماـج و  هک  درک  ناـعذا  دـیاب  هتبلا 
، هشیدـنا کیـسالک  نییبت  ترورـض  تهج  هب  راتـشون  نیا  رد  تروص  ره  رد  تسا ؛ یملع  ریغ  راوشد و  یناـفرع  یلوصا و  یفـسلف ،

.مینک نایب  دنمشور  لکش  هب  يدنب و  هلوقم  ار  ناشیا  یسایس  هشیدنا  ینابم  اه ، هزوح  کیکفت  اب  ات  درک  میهاوخ  یعس 

نیا رب  دنهد ؛ یم  لیکـشت  ار  يو  یـسایس  يارآ  ثحابم و  يانبم  هک  دنتـسه  ینید  ینابم  لوصا و  یمالک ، ینابم  زا  ام  دوصقم  مود :
.دنتسه داعم  تلادع و  تماما ، توبن ، دیحوت ، نآ  لئاسم  نیرت  مهم  ساسا ،

.دوش یم  بوسحم  یسایس  هشیدنا  ساسا  هیاپ و  ور ، نیازا  تسا ؛ دیحوت  لصا  یمالک ، يانبم  نیرت  ییانبم  ماما ، رظنم  زا  موس :

هکنیا رگم  دنک ، تعاطا  دیابن  یناسنا  چـیه  زا  ناسنا  هک  دزومآ  یم  ام  هب  لصا  نیا  .تسا  دـیحوت  لصا  ...دـیاقع  همه  لصا  هشیر و 
رد هک  اه  تفرـشیپ  يارب  يراذـگ  نوناق  .میزومآ  یم  ار  رـشب  يدازآ  لصا  يداقتعا ، لصا  نیا  زا  ام  .دـشاب  ادـخ  تعاطا  وا  تعاطا 

...و (2) اه  ناسنا  يربارب  لصا  ...میریگ  یم  ماهلا  ام  دیحوت  يداقتعا  لصا  نیمه  زا  زین  ...تسا  یلاعت  يادخ  رایتخا 

تیمکاح تسایس و  نایاپ  زاغآ و  هطقن  دوش ، یم  طابنتسا  قوف  هرقف  زا  هچنانچ 
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تیمکاح تموکح و  ور ، نیازا  تسوا و  راصحنا  رد  تیالو  تیادـه و  تیبوبر ، تیقلاـخ ، هک  ارچ  تسا ؛ دـنوادخ  نآ  زا  زین  ینید 
.تسا هدرک  ضیوفت   (1) هاگآ » ياملع  ایلوا و  ایبنا ،  » هب یطیارش  اب  دعب  هلحرم  رد  ار  تیمکاح  نیا  وا  مه  تسوا و  نآ  زا  قلطم 

اور و یـسک  زا  نآ  زا  يوریپ  تعباـتم و  تموـکح و  سیـسأت  .دراد (2)  دـنوادخ  هب  صاصتخا  لـقع ، مکح  هب  تیـالو  تموکح و 
هب ادـخ  رگا  ...تسا  تاوامـس  ضرا و  قلاخ  تادوجوم و  کلام  هک  تسا  ملاع  يادـخ  ...دـشاب  مدرم  زیچ  همه  کلام  هک  تساجب 

.دننک (3) تعاطا  تموکح  نآ  زا  تسا  مزال  رشب  رب  ...داد  تموکح  یسک 

هک تفرگ  رارق  نیا ، رب  ادخ  هدارا  نکلو  تسا ؛ دـنوادخ  نآ  زا  قلطم  تیمکاح  ماما ، ترـضح  رظنم  زا  تشذـگ ، هک  نانچ  مراهچ :
 - یمالک يانبم  نیمود  دیحوت  لصا  زا  دعب  ور  نیا  زا  دـنک ؛ لامعا  دوخ  نیموصعم  ناربمایپ و  نالوسر ، بناج  زا  ار  دوخ  تیمکاح 

: دنک یم  روهظ  تماما  توبن و  ناونع  تحت  یلقع ،

يأر هب  هکنیا  هن  تسا ؛ هداد  رارق  هفیلخ  ار  ترـضح  نآ  یلاعت  يادخ  .دوب  ادخ  رما  هب  دـش ، راد  هدـهع  ار  تفالخ  مرکا ، لوسر  رگا 
هیلع و هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  یحو ، هار  زا  یلاعت  كرابت و  يادخ  ...دوش  نیملـسم  سیئر  دهاوخب  دهد و  لیکـشت  یتموکح  دوخ ،

(4) دنک .[  [ نییعت تفالخ  هب  ار  نینمؤملاریما  ترضح  هک  ...درک  مازلا  ار  هلآ )

رب .تسا  تیالو  تماما و  يو  یـسایس  هشیدـنا  نکر  نیرت  يروحم  نیرت و  مهم  هک  تسا  یعیـش  ملاـع  کـی  ناونع  هب  ینیمخ  ماـما 
.دبای یم  رارمتسا  اهقف  ناتسد  رد  تبیغ  رصع  رد  نیموصعم  تیالو  تموکح و  هشیدنا  یمالک  لصا  نیمه  ساسا 
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دنک هفیلخ  نییعت  ات  هتشاداو  ار  وا  ادخ  هدرک و  هفیظو  نییعت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  هکنیا  هب  میدقتعم و  تیالو  هب  هک  ام 
هرود رد  هچنآ  لقع ، عرـش و  ترورـض  هب  ...میـشاب  دقتعم  تموکح  لیکـشت  ترورـض  هب  دیاب  درک ، نییعت  ار  ناناملـسم  رما  یلو  و 

تموکح و ینعی  هدوب ، مزال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  نامز  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  تایح 
.تسا (1) مزال  ام  نامز  رد  ناشیا  زا  سپ  هرادا  ارجا و  هاگتسد 

هک ارچ  تسا ؛ يوـلع  تلود  رارمتـسا  زین  اـهقف  تیـالو  تسا ، يوـبن  تلود  طـخ  رارمتـسا  تماـما  هک  يروـط  ناـمه  ساـسا  نیا  رب 
نینچ هب  داقتعا   » هکلب درادـن ؛ تبیغ  ای  روضح  نامز  هب  صاصتخا  تسین و  مالـسا  تایرورـض  زا   (2) هرادا » هاگتـسد و  تموکح و  »

تموکح نودـب  تسا ، یعامتجا  هک  مالـسا  ماـکحا  مظعا  شخب  يارجا  نوچ :  (3) تسا ؛» مالـسا  ندش  خوسنم  بجوم [  [ ...یبلطم
.دوش یم  لیطعت 

، یهلا نذا  نودـب  یمکاـح  چـیه  .تسا  موـصعم  تماـما  توـبن و  هب  طوـنم  هـک  تـسا  تیـالو  تموـکح و  تیعورـشم  رگید  هـتکن 
يریبدت و تیالو  تلع  نیمه  هب  دنتـسه ؛ تیریدم  تلادـع و  تهاقف ، ناونع  هب  نوذأم  اهقف  ور ، نیازا  درادـن ؛ یتموکح  تیعورـشم 

.ددرگ (4) یم  رب  هیقف  تیالو  هب  یمالک  لصا  نیمه  مکح  هب  تبیغ  رصع  رد  روما  همه  تیعورشم  ور  نیا  زا  دنراد ؛ یسایس 

یم يدـُعب  ود  ار  تسایـس  داعم ، ثحب  زا  ینیمخ  ماـما  تئارق  .تسا  داـعم  ثحب  یفـسلف ، یمـالک - مهم  تاـعوضوم  زا  رگید  یکی 
.دزادنا (5) یمن  ییادج  ترخآ  ایند و  شاعم ، داعم و  نیب  دیامن و 
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لفاغ فرط  نآ  زا  ار و  فرط  نیا  ای  هک  تسین  روط  نیا  ...دننکب  هاگن  ار  هیـضق  فرطود  ره  هکنیا  يارب  دـنا  هدـمآ  يدـیحوت  نایدا 
طقف هدمآ  ای  دنک  هرادا  ار  ایند  هکنیا  رب  تسا  هدمآ  ماما  هک  دوشب  دیابن  نامگ  .دنشاب (1)  لفاغ  فرط  نیا  زا  ار  فرط  نآ  ای  دنشاب 

هچ ره  ندرک  دودـحم  دـنکب ، هیهلا  فراعم  هب  يانـشآ  ار  مدرم  طقف  هک  تسا  هدـمآ  ای  دـنکب  ترخآ  هب  هجوتم  ار  مدرم  هکنیا  يارب 
.تسا (2) تیعقاو  فالخ  دشاب ،

رد ترخآ  داعم و  لصا  ناس  نیدب  .درادن  يورخا  يریگ  تهج  ًافرص  تیالو  تماما و  توبن ، .دراد  يددعتم  ياه  هبنج  مالـسا  نید 
ار ترخآ  ایند  رد  ناسنا  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس -  شالت  تیلاعف و  عقاورد  .تسا  یعامتجا  یگدنز  ایند و  ریبدت  دادتما  لوط و 

.تسین يویند  تایح  رد  رشب  یقیقح  دومن  روهظ و  زج  يزیچ  ترخآ  ور ، نیازا   (3) دزاس ؛ یم 

يدج روط  هب  مالسا  تیعماج  عوضوم  .میوش  یم  مالسا  تیعماج  ینعی  ماما  هشیدنا  رد  مهم  یمالک  ثحابم  زا  یکی  دراو  اج  نیا  زا 
ای يدرف  يونعم ، ای  يّدام  ار  ناسنا  لامک  تداعـس و  ناشیا  رظنم ، نیمه  ساـسا  رب  .دراد  ساـکعنا  ینیمخ  ماـما  یـسایس  هشیدـنا  رد 

تیبرت هخـسن  تسا ؛ دودـحم  ریغ  ناسنا  یبرم  تسا ؛ دودـحم  ریغ  ناسنا  : » دـیامرف یم  دـناد و  یمن  ...و  يورخا  ای  يویند  یعامتجا ،
(4) تسا .» دودحم  ریغ  تسا ، نآرق  هک  ناسنا 

لماک ماظن  کی  هک  دنک  یم  نییبت  يا  هنوگ  هب  ار  مالسا  لومش  تیعماج و  ینیمخ  ماما 
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بهذـم هکنیا  رگم  تسین ؛ هعماج  اـی  درف و  زا  یلمع  یتکرح و  چـیه   » ور نیا  زا  دـهد ؛ شـشوپ  درف  هعماـج و  هرادا  يارب  ار  یقیقح 
(1) تسا .» هتشاد  ررقم  یمکح  نآ  رب  مالسا 

.تسا یمالسا  تموکح  تیاغ  مه  ایبنا ، تثعب  تلع  مه  لدع  ینیمخ ، ماما  رظنم  زا  .تسا  لدع  یمالک ، مهم  ثحابم  زا  رگید  یکی 
: درادن مه  یئانثتسا  چیه  تسا و  نامکاح  تیمکاح  يارب  مزال  طرش  یسایس و  راتفر  يانبم  تلادع  ماما ، یسایس  هشیدنا  رد 

لداع هک  تسا  ربتعم  مه  شا  یضاق  .موصعم  تسا و  لداع  مه  شماما  .موصعم  تسا و  لداع  شربمایپ  تسا ، لداع  شیادخ  مالسا 
.دشاب (2) لداع  دیاب  رادمامز  ...دشاب  لداع  هک  تسا  ربتعم  مه  قالط  دهاش  دشاب ، لداع  هک  تسا  ربتعم  همه  شا  هیقف  دشاب ،

، يزیتس ملظ  يزیتسرابکتسا ، .دراد  هدرتسگ  باتزاب  ماما  یسایس  هشیدنا  رد  تلادع  زین ، یبلس  دُعب  زا  تلادع  یباجیا  دعب  زا  هتشذگ 
: تسا هتشاد  زراب  دومن  هراومه  ماما  ياه  يریگعضوم  رد  ...و  نافعضتسم  زا  تیامح  رگمتس ، ياه  تیمکاح  یفن 

ملظ و زا  يریگولج  نافعـضتسم و  عفن  يارب  قح  تموـکح  ...تسا  يرگمتـس  يروتاـتکید و  ...ياـه  تموـکح  تسا  دودرم  هچنآ 
نآ يارب  شراوگرزب  يایـصوا  مالـسا و  نأشلا  میظع  ربمایپ  دوواد و  نامیلـس  لـثم  هک  تسا  ناـمه  یعاـمتجا  تلادـع  هماـقا  روج و 

.دندرک (3) یم  ششوک 

یلوصا یهقف - يانبم  . 4

.تسا هدرک  قیمع  هجوم و  لدتسم ، ار  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  هک  تسا  ییانبم  مهم  ثحابم  هلمج  زا  یلوصا  یهقف - ینابم 
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ینتبم ماما ، یسایس  هشیدنا  يانبریز  یلصا و  نکر  هدولاش ، هک  درک  اعدا  ناوت  یم  ینیمخ ، ماما  یسایس  يارآ  هب  یلک  هاگن  کی  رد 
دروخ یم  هرگ  یمالک  ینابم  اب  تیاهنرد  هک  تسا  یسایس  هقف  يو  هشیدنا  تمیزع  هطقن  هتبلا  تسا ؛ یهقف  یمالک -  ياه  هرازگ  رب 

ترـضح یـسایس  هشیدـنا - یهقف  موهفم  نیرت  ییانبریز  نیلوا و  .دـنک  یم  دـیلوت  زاب  ود  نآ  زا  یـصاخ  یقطنم  نوزوم و  بیکرت  و 
.تسا مزال » داهتجا   » ای ایوپ » داهتجا   » موهفم ماما ،

ماکحا هقف  لوصا  شور  اب  ور  نیازا  دنتـسه ؛ دـقتعم  لقع  تیجح  هب  يراـبخا ) ربارب  رد   ) یلوصا ياـهقف  رگید  دـننامه  ینیمخ  ماـما 
هرادا يارب  حلطـصم ) داهتجا   ) داهتجا نیا  يو ، داقتعا  هب  اما   (1) دندرک ؛ یم  طابنتسا  عرش  عبانم  یلصا و  ماکحا  زا  ار  مالـسا  یعرف 

.دوش یم  هدرب  مان  ایوپ  ای  مزال  داهتجا  هب  نآ  زا  هک  درک  هجوت  زین  ناکم  نامز و  رصنع  هب  دیاب  تسین و  وگ  خساپ  تموکح 

هراب نیا  رد  ناشدوخ  هک  نانچ  تسا ؛ هتـشاد  ریثأـت  ینیمخ  ماـما  یلوصا  یهقف - هشیدـنا  رد  هدرتسگ  روط  هب  مزـال » داـهتجا   » موهفم
: دندرک راهظا 

ناـکم ناـمز و  ...تسا  يریگ  میمـصت  عوـن  داـهتجا و  رد  ناـکم  ناـمز و  شقن  ینوـنک ، بوـشآرپ  ياـیند  رد  مهم  لـئاسم  زا  یکی 
يداـصتقا و طـباور  قـیقد  تخانـش  اـب  ...تسا  هدوـب  یمکح  ياراد  میدـق  رد  هک  يا  هلئـسم  دـنداهتجا ؛ رد  هدـننک  نـییعت  رـصنعود 

ًارهق هک  تسا  هدـش  يدـیدج  عوضوم  ًاعقاو  تسا ، هدرکن  یقرف  میدـق  اب  رهاظ  رظن  زا  هک  لوا  عوضوم  ناـمه  یـسایس ، یعاـمتجا و 
.دبلط (2) یم  ار  يدیدج  مکح 

ور نیا  زا  تسین ؛ یفاک  یمومع ، تحلصم  تموکح و  یمومع ، روما  هرادا  يارب  یلو  تسا ؛ مزال  يرهاوج  هقف  ینیمخ  ماما  رظنم  زا 
تهاقف طرش  هیقف  یلو  يارب 
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.دناد یم  یسایس  مکاح  يارب  مزال  طرش  ار  ناکم  نامز و  تایضتقم  هب  یهاگآ  یفاکان و  ار  تلادع  و 

ار دیفم  حلاص و  دارفا  دناوتن  دهد و  صیخشت  ار  هعماج  تحلصم  دناوتن  یلو  دشاب ؛ مه  اه  هزوح  دوهعم  مولع  رد  ملعا  رگا  درف  کی 
نیا دشاب ، يریگ  میمصت  تردق  حیحـص و  شنیب  دقاف  یـسایس  یعامتجا و  هنیمز  رد  یلک  روط  هب  دهد و  صیخـشت  حلاصان  دارفا  زا 

.دریگ (1) تسد  هب  ار  هعماج  مامز  دناوت  یمن  تسین و  دهتجم  یتموکح  یعامتجا و  لئاسم  رد  درف 

یتنـس و داهتجا  ندرک  ایوپ  لابند  هب  نامز  تامازلا  هب  هجوت  اب  هکلب  تسین ، یتنـس  داـهتجا  فذـح  ناـهاوخ  ینیمخ  ماـما  تقیقحرد 
زا هکنیا  نیع  رد  هتبلا   » دـیامرف یم  ور ، نـیازا  درک ؛ یطخت  ناوـت  یمن  نآ  زا  ماـکحا  طابنتـسا  يارب  ار  نآ  نوـچ : تـسا ؛ يرهاوـج 

يوزوح جاـیتحا  دروم  مولع  دـیدج و  ياـه  شور  نساـحم و  زا  دوـش ، یم  جـیورت  راوتـسا  مکحم و  یتروـص  هب  يرهاوـج  داـهتجا 
، یمومع تحلـصم  ورملق  رد  هعیـش  یـسایس  هقف  يارب  ار  يدـیدج  ياه  قفا  داهتجا ، هب  ینیمخ  ماـما  هاـگن  نیا   (2) ددرگ .» هدافتسا 

یمالسا ماظن  یتموکح و  ياهزاین  هب  ییوگخساپ  رد  هک  دنک  یم  زاب  يدرف  هقف  تاطابنتسا  یتح  یتموکح و  ماکحا  هیوناث و  ماکحا 
.تسا فطعنم  لاعف و 

حلاصم و عبات  ار  ماکحا  هعیش ، ياهقف  همه  دننامه  يو  .تسا  تحلـصم  موهفم  ماما ، یلوصا  یهقف  يانبم  رد  يدیلک  رـصنع  نیمود 
.دناد یم  هیعقاو  دسافم 

یم راوتـسا  نآ  يانبم  رب  ار  هعماج  هرادا  درک و  تسایـس  هزوح  دراو  ار  ینیمخ  ماما  هک  تسا  یعامتجا  مهم  لـصا  کـی  تحلـصم ،
ار نآ  ياهزرم  دراذگ و  یم  ریثأت  تحت  ار  اهقف  تیالو  لامعا  یتح  تسا و  مکاح  لصا  ماما  یسایس  هشیدنا  رد  لصا  نیا  .درک 
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تیالو لعج  هک  نانچمه  (1) و  دشاب » تحلصم  هب  دیقم  هک  تسا  نیا  یتیالو  ره  رد  یلوا  لصا   » هک ارچ  دنک ؛ یم  قییضت  ای  عیسوت 
(2) ددرگ ؛ یمرب  لصا  نیا  هب  زین  نآ  رارمتسا  لامعا و  تسا و  تبیغ  رـصع  ناناملـسم  یعقاو  حلاصم  عبات  یعرـش  مکح  هاگیاج  رد 

: دیوگ یم  ور  نیازا 

دادبتسا يرایتخا  نینچ  .دنک  لمع  دوخ  یتموکح  هزوح  حالص  ای  ناناملـسم و  حالـص  ربارب  اه  هرازگ  رد  دناوت  یم  یمالـسا  مکاح 
.دشاب (3) تحلصم  وریپ  دیاب  وا  لمع  دننامه  مکاح  رظن  تسا  .یگتسیاش  حالص و  ساسا  رب  لمع  هکلب  تسین ؛ يأر 

ای تابث  عوضوم  دـنناوت  یم  تباث  لوصا  رگید  مزال و  داهتجا  یمومع ، تحلـصم  لصا  هب  هجوت  اـب  میتفگ ، لوا  لـصف  رد  هک  ناـنچ 
.درک نییبت  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  لوحت 

هنوگ هب  تسا ؛ هتـشاذگ  ریثأت  ماما  یـسایس  هشیدنا  رد  هک  تسا  ماما  یلوصا  یهقف - يانبم  رد  مهم  رـصنع  نیموس  ماظن ، ظفح  لصا 
یم تسا و  مدـقم  یمومع ، تحلـصم  رارطـضا و  دراوم  رد  هیلوا  ماکحا  رب  هک  دـناد  یم  یعرـش  مکح  کـی  ار  ماـظن  ظـفح  هک  يا 

(4) دشاب .» ظوفحم  دیاب  ماظن  هک  تسا  هیلقع  هیعرش و  تابجاو  زا  یکی  ماظن ، ظفح  : » دیوگ

یناسک نیرتهب  لداع ، ياـهقف  هک  تسا  نآ  مّلـسم  ردـق  : » تسا هیقف  یلو  ماـظن ، ظـفح  يارب  لـمکا  درف  ماـما ، ترـضح  هاگدـید  زا 
(5) دنوش .» یتموکح ] روما  ماظن و  ظفح   ] روما نیا  يدصت  راد  هدهع  دنناوت  یم  هک  دنتسه 

ص:133

ص526. ج2 ، عیبلا ، باتک  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
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ص461. عیبلا ، باتک  ینیمخ ، ماما  ( . 3 - ) 3
ص 150. ج 11 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 4 - ) 4

ص85. هیقف ، یلو  تارایتخا  نوؤش و  ومه ، ( . 5 - ) 5
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، اهقف یـسایس  تیالو  ماظن و  تموکح ، عوضوم  ینیمخ  ماما  هاگدـید  زا  .تسا  بجاو  همدـقم  یلوصا  لصا  مهم ، رـصنع  نیمراـهچ 
دودـح و يارجا  طـقف  .درادــن  یتاذ  شزرا  هـسفن ، یف  تموکحـالاو  دوـش ؛ یم  بوـسحم  یهلا  ماـکحا  يارجا  تـهج  يا  همدــقم 

: دوش یم  یقلت  یعرش  بجاو  شزرا و  یهلا  تموکح 

هب تمدـخ  مالـسا و  هنالداع  ماظن  يرارقرب  یهلا و  ماکحا  يارجا  يارب  یتموکح  تالیکـشت  ماظن و  زا  دـنفظوم  لداع  ياهقف  همئا و 
یلمع هفسلف  ًافرـص ]  ] یعقاو دهتجم  رظن  رد  تموکح  ...درادن (1)  يزیچ  جنر  زج  نانآ  يارب  تموکح  فرص  .دننک  هدافتـسا  مدرم 

.تسا (2) رشب  یگدنز  يایاوز  مامت  رد  هقف  یمامت 

.دبای یم  یعرش  بوجو  بجاو ، همدقم  یلوصا  لصا  تهج  زا  اهقف  يریبدت  تیالو  تموکح و  بیترت  نیدب 

یم ...و  توعد  لصا  لیبس ، یفن  لصا  هحابا ، لصا  نایب ، الب  باقع  حـبق  لصا  دـننامه  ار  يرگید  یناـبم  یهقف ، یناـبم  صوصخرد 
.دوش یم  رظن  فرص  اهنآ  زا  راصتخا  ببس  هب  هک  درک  حرط  ناوت 

یقالخا ینافرع -  يانبم  . 5

لامک رد  كولس  ریس و  نافرع و  ینیمخ  ماما  یلمع  هریس  یتاعلاطم و  ياه  هزوح  زا  یکی  دش ، هراشا  مود  لصف  رد  هک  هنوگ  نامه 
، هناگ هس  تاماقم  قشع ، رهش  تفه  میلقا ، تفه  نوچمه : نافرع  لحارم  لزانم و  دادعت  رب  ینیمخ  ماما  .تسا  هیهلا  تقیقح  قلطم و 

.تسا قح  هب  کلاس  لوصو  مهم  يو ، رظن  رد  هکلب   (3) تسین ؛ ّرصم  لزنمرازه  لزنمدص ، هناگ ، هس  هناگراهچ ،

ص:134

ص60. هیقف ، تیالو  ومه ، ( . 1 - ) 1
ص88. ج21 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 2 - ) 2

.4 ص3 -  هولصلا ، رس  ومه ، ( . 3 - ) 3
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.دنز یم  دنویپ  یعامتجا  تایح  تسایس و  اب  ار  نآ  نافرع  هزوح  هب  دورو  اب  ینیمخ  ماما 

هللا یلإ  ریس  ریخ  .مشاب  هتشاد  هللا  یلإ  ریس  مهاوخ  یم  نم  دیوگب : دنیـشنب و  يا  هشوگ  کی  رد  ناسنا  هک  تسین  مزال  یهلا  ریـس  رد 
هتـشک دنتـشک و  یم  دنوش و  یم  دراو  گنج  رد  لاح  نیع  رد  هک  تسا  نیموصعم  همئا  مالـسا و  ربمغیپ  ایبنا و  شور  هریـس و  نامه 

.دوب (1) هللا  یلإ  ریس  زیچ  همه  .دندرک  یم  تموکح  دنداد و  یم 

.تسین تسایس  زا  نید  قالخا و  ییادج  ًالمع  یسایس و  تیلاعف  عنام  مالسا  زا  يا  یقلت  نینچ  ماما  رظنم  زا 

نافرع يانعم  هک  يدایز  هتـسد  کی  دـنا  هدرک  لایخ  .تسا (2)  یعامتجا  مکح  کی  ...تسا  یـسایس  مه  شیقالخا  ماکحا  مالـسا ،
اهنیا .دنکب  یصقر  کی  دنهد و  تکرح  يرس  کی  دیوگب و  يرکذ  کی  دوشب و  ادیپ  یلحم  کی  ناسنا  يارب  هک  تسا  نیا  ترابع 

.دریگب (3) هرانک  هک  تسا  فراع  یسک  دنا  هدرک  لایخ  تسا ؟ نافرع  ینعی 

« یهلا هزیگنا  ، » نافرع رد  .درذگ  یم  تموکح  تسایس و  هعماج ، روما  حالصا  قلخ ، هب  تمدخ  نورد  زا  ماما  ینافرع  هریـس  عقاورد 
.دراد تلاصا  ندید  قح  ترضح  (4) و  ادخ » رضحم  رد   » ار دوخ  و 

یم قالخا  نافرع و  دنـسم  جوا  رد  ار  نآ  هکلب  دـنک ؛ یمن  ادـج  ناـفرع  زا  ار  تموکح  تسایـس و  قـالخا ، ناـفرع و  زا  تئارق  نیا 
هدنرادزاب لماع  نافرع  بیترت ، نیدب  دنز ؛ یم  دنویپ  مه  اب  یهلا  برق  تهج  فیلکت  يادا  رد  ار  تسایس  نید و  .دناشن 
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ص123. ج17 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 1 - ) 1
ص3. ج13 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

ص116. ج20 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ( . 3 - ) 3
ص461. ج13 ، نامه ، ( . 4 - ) 4
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بیکرت و یفرع  روما  اب  ار  یـسدق  رما  دـهد و  یم  تهج  ار  یـسایس  راـتفر  شنک و  يدـیلک ، ياـنبم  هباـثم  هب  هکلب  تسین ؛ تساـیس 
.دنک یم  رادانعم  ار  یسایس  یگدنز 

ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  یلمع  يراتفر و  ینابم  ب )

وجو تسج  يداینب ، ياه  هشیدنا  اه و  هغدغد  نورد  زا  ار  ماما  یـسایس  هیرظن  هشیدنا و  يرظن  ینابم  دـیاب  هک  میتخومآ  هتـشذگ  رد 
یم ناشیا  یلمع  يراتفر و  ياهدربهار  هعلاطم  يارب  .میزادرپ  یم  ماـما  یـشنک  يراـتفر و  یناـبم  يداـبم و  یـسررب  هب  نونکا  .مینک 

رد تقد  اب  .دـنزادرپ  یم  دوخ  ياهرواب  اه و  شنک  لیلحت  هب  نانآ  رذـگهر  زا  هک  دـش  دراو  تاملک  یخرب  دربراک  یناوارف  زا  ناوت 
داهج یعرـش ، فیلکت  یهلا ، هزیگنا  تلادع ، قالخا ، تقیقح ، دننام  دکؤم  ظیلغ و  تاملک  زا  يا  هریجنز  هب  ماما  تارابع  تاملک و 

دربهار هب  ناوت  یم  اهنآ  يدنب  هبتر  يدنب و  تیولوا  هعلاطم ، اب  هک  مینک (1)  یم  دروخرب  ...و  تدحو  ادخ ، يارب  راک  هللا ، لیبس  یف 
.تفای تسد  ینیمخ  ماما  یسایس  راتفر  ینابم  و 

هب لـمع  فیلکت و  ساـسحا  .تسا  ییارگ  فـیلکت  ینیمخ ، ماـما  یعاـمتجا  یـسایس - راـتفر  ییاـنبم  رـصنع  نیرت  يروـحم  نیلوا و 
يریگ میمـصت  نیب  عقاورد ، .دوش  یم  بوسحم  ینیمخ  ماما  یـسایس  لمع  اـه و  يریگعـضوم  نکر  نیرت  یـساسا  یعرـش ، فیلکت 

.دراد دوجو  میقتسم  هطبار  ماما ، یبتکم  یسانش  فیلکت  یسایس و 

درکلمع زا  نامیـشپ  مدان و  مه  هظحل  کی  يارب  گنج  رد  اـم  مینک (2)  یم  لمع  ام  تسا ، هدومرف  ادـخ  تسادـخ ؛ يارب  اهنیا  همه 
زور نآ  ات  ام  تلم  تسا ! هدوب  نآ  عرف  هجیتن  میا و  هدـیگنج  فیلکت  يادا  يارب  اـم  هک  میا  هدرک  شومارف  رگم  یتسار  میتسین ، دوخ 

یلوبق رد  ار  بـالقنا  ياـقب  تحلـصم  هک  یتعاـس  نآ  ...دومن  لـمع  دوخ  هفیظو  هب  دراد ، گـنج  فیلکت  ناوت و  درک  ساـسحا  هک 
همانعطق

ص:136

ص73. تسایس ، زا  ینیمخ  ماما  تئارق  يدحوت ، رغصا  یلع  ( . 1 - ) 1
ص130. ج19 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2
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(1) دشاب !؟ نارگن  هدرک  لمع  دوخ  هفیظو  هب  هکنیا  زا  ایآ  .تسا  هدرک  لمع  دوخ  هفیظو  هب  زاب  داهن ، ندرگ  دید و 

، ادخ نوناق  هدومرفادخ ، هفیظو ، فیلکت ، ياه  هژاو  میهافم و  دوش ، یم  هدـید  زین  تاعوضوم  رگید  قوف و  عوضوم  رد  هنوگ  نامه 
، تازرابم اه ، يریگ  میمصت  اه ، يریگعضوم  رد  ار  لامعتسا  نیرتشیب  ...و  یعرـش  فیلکت  میفظوم ، میفلکم ، ادخ ، رما  ادخ ، هدومرف 
: دنیوگ یم  دـننک و  یم  لالدتـسا  سوکعم  لکـش  هب  ار  عوضوم  ناشیا  یتح  تسا و  هتـشاد  ینیمخ  ماما  ياه  تقفاوم  اه ، تفلاخم 
ار نآ  دیوگ ، یم  هچ  ادخ  دینیبب ، يراک  ره   » نداد ماجنا  رد  دیامرف : یم  ای   (2) مینکن » لمع  فیلکت  هب  ادابم  هک  میشاب  نارگن  دیاب  »

(3) دیهد .» ماجنا 

.تسا فیلکت  هب  یهاگآ  ییانشآ و  يرادیب ، نآ  همزال  یسانش : فیلکت  . 1 دراد : هلحرم  هس  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رد  ییارگ  فیلکت 
فیلکت هب  لمع  . 2 (5) مینادـب ؛» ار  هدـنیآ  لاح و  فیلاکت  اـم  هک  تسا  نیا  مهم   » (4) دیوگ ؛» یم  هچ  ادـخ  دـینیبب ، يراک  ره  رد  »

لمع نات  هفیظو  هب  مه  امـش  هکنیا  طرـش  هب  تسامـش ؛ اب  دنوادخ   » .تسا هفیظو  فیلکت و  يادا  يارب  یلمع  مادـقا  مایق و  نآ  همزال 
هب رجنم  ات  دریگ  ماجنا  تبرق  دصق  اب  صولخ و  یهلا ، هزیگنا  اب  دیاب  دوعق  مایق و  ینعی  فیلاکت  يادا  رد  یهلا : هزیگنا  . 3 (6) دینک ؛»

.تسا یهلا  مه  شفرح  دـنز ، یم  هک  فرح  ینعی : دوش ؛ یم  یهلا  ناـسنا  زیچ  همه  دـش ، یهلا  بلق  یتـقو   » .دوـش يورخا  تشاداـپ 
مه عامتسا 
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ص284. ج21 ، ومه ، ( . 1 - ) 1
ص78. ج15 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 2 - ) 2

ص147. ج17 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
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ص191. ج7 ، نامه ، ( . 5 - ) 5

ص205. ج9 ، نامه ، ( . 6 - ) 6
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(1) تسا .» یهلا  مه  شعامتسا  دنک ؛ یم 

ياـه شنک  رگید ، ریبعت  هب   (2) تسا ؛ قوف  نکر  رـصنع و  هس  هب  طونم  فیلکت ، یقیقح  قـقحت  ینیمخ  ماـما  رظنم  زا  ظاـحل  نیدـب 
هب فوطعم  ینیمخ  ماما  یـسایس  راتفر  نایم ، نیا  رد  تسا ؛ تیادـه  هب  فوطعم  اـی  دوس )  ) فدـه تردـق و  هب  فوطعم  اـی  یـسایس 

.تسا یهلا  فیلکت  يادا  هعماج و  تیاده 

رگید زا  تیلوئسم  ساسحا  نیا  .درب  مان  تیلوئسم  ساسحا  رصنع  زا  ناوت  یم  ماما  یـسایس  راتفر  رد  يروحم  فیلکت  رـصنع  زا  دعب 
ار فیلکت  هژیو  راک  نامه  شیبامک  تسا و  هدش  لامعتـسا  فیلکت  لداعم  یهاگ  هک  تسا  ماما  یـسایس  لمع  ياه  هزیگنا  لماوع و 

.دراد

املع ...تسامـش  هدهع  هب  شتیلوئـسم  ...دیهدن  يأر  دیورن و  رگا  .یلاعت  كرابت و  يادخ  شیپ  دـیتسه  لوئـسم  دـینک  هحماسم  رگا 
ینید مولع  بالط  دنلوئسم ؛ اه  یهاگشناد  دنلوئسم ؛ ناناگرزاب  دنلوئـسم ؛ راجت  دنلوئـسم ؛ ابطخ  دنلوئـسم ؛ تعامج  همئا  دنلوئـسم ؛

.دنلوئسم (3)

، نافعضتسم نامولظم و  زا  عافد  مالسا ، ناهج  تدحو  مدرم ، تدحو  تحلصم ، صیخشت  دننام  یتاعوضوم  میهافم ، نیا  زا  هتشذگ 
شقن ماما  یسایس  راتفر  رد  ...و  مدرم  يأر  هب  مارتحا  ماظن ، ظفح  یمالسا ، نیمزرس  نایک و  زا  عافد  مالسا ، زا  عافد  هعماج ، حالـصا 

.دبلط یم  ار  یلقتسم  قیقحت  دوخ  هک  دنتشاد  مهم 

مجنپ سرد  هصالخ 

رارمتسا زین  اهقف  تیالو  تسا ، يوبن  تلود  طخ  رارمتسا  تماما  هک  يروط  نامه 
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هکلب درادن ؛ تبیغ  ای  روضح  نامز  هب  صاصتخا  مالـسا و  تایرورـض  زا  هرادا » هاگتـسد و  تموکح و   » هک ارچ  تسا ؛ يولع  تلود 
نودـب تسا و  یعاـمتجا  مالـسا  ماـکحا  مظعا  شخب  يارجا  نوچ : تسا ؛ مالـسا  ندـش  خوـسنم  بجوـم [  [ یبـلطم نینچ  هب  داـقتعا 

.دنوش یم  لیطعت  اهنآ  همه  تموکح 

؛ درادن تموکح  تیعورـشم  یهلا ، نذأ  نودب  یمکاح  چیه  .تسا  موصعم  تماما  توبن و  هب  طونم  تیالو ، تموکح و  تیعورـشم 
نیا زا  دنراد ؛ یسایس  يریبدت و  تیالو  تلع ، نیمه  هب  دنتـسه ؛ تیریدم  تلادع و  تهاقف ، ناونع  فصو  هب  نوذأم  اهقف  ور ، نیازا 

.ددرگ یم  رب  هیقف  تیالو  هب  یمالک  لصا  نیمه  مکح  هب  تبیغ  رصع  رد  روما  همه  تیعورشم  ور 

یم يدـُعبود  ار  تسایـس  داـعم  ثحب  زا  ینیمخ  ماـما  تئارق  .تسا  داـعم  ثحب  یفـسلف ، یمـالک -  مهم  تاـعوضوم  زا  رگید  یکی 
زا .تسا  لدع  یمالک ، مهم  ثحابم  زا  رگید  یکی  .دزادنا  یمن  ییادج  يراگتـسر  هافر و  ترخآ ، ایند و  شاعم ، داعم و  نیب  .دیامن 

راتفر يانبم  تلادـع  ماما ، یـسایس  هشیدـنا  رد  .تسا  یمالـسا  تموکح  تیاغ  مه  اـیبنا و  تثعب  تلع  مه  لدـع  ینیمخ ، ماـما  رظنم 
.درادن یئانثتسا  چیه  تسا و  نامکاح  تیمکاح  يارب  مزال  طرش  یسایس و 

هک روط  نامه  تسا ؛ مزال » داهتجا   » ای اـیوپ » داـهتجا   » موهفم ماـما ، ترـضح  یـسایس  هشیدـنا  یهقف  ياـنبم  نیرت  ییاـنبریز  نیلوا و 
: دندرک راهظا  هراب  نیا  رد  ناشدوخ 

ناـکم ناـمز و  ...تسا  يریگ  میمـصت  عون  داـهتجا و  رد  ناـکم  ناـمز و  شقن  ینونک ، بوـشآ  رپ  ياـیند  رد  مهم  لـئاسم  زا  یکی  »
يداـصتقا و طـباور  قـیقد  تخانـش  اـب  ...تسا  هدوـب  یمکح  ياراد  میدـق  رد  هک  يا  هلئـسم  دـنداهتجا ؛ رد  هدـننک  نـییعت  رـصنعود 

ًارهق هک  تسا  هدـش  يدـیدج  عوضوم  ًاعقاو  تسا ، هدرکن  یقرف  میدـق  اب  رهاظ  رظن  زا  هک  لوا  عوضوم  ناـمه  یـسایس ، یعاـمتجا و 
«. دبلط یم  ار  يدیدج  مکح 
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راوتـسا ار  هعماج  هرادا  يانبم  رب  درک و  تسایـس  هزوح  دراو  ار  نآ  ینیمخ  ماما  هک  تسا  یعامتجا  مهم  لصا  کی  تحلـصم ، لصا 
نآ ياهزرم  دراذگ و  یم  ریثأت  تحت  ار  اهقف  تیالو  لامعا  یتح  تسا و  مکاح  لصا  ماما ، یـسایس  هشیدـنا  رد  لصا  نیا  .درک  یم 

«. دشاب تحلصم  هب  دیقم  هک  تسا  نیا  یتیالو  ره  رد  یلوا  لصا   » هک ارچ  دنک ؛ یم  قییضت  ای  عیسوت  ار 

يا همدقم  اهقف  یسایس  تیالو  ماظن و  تموکح ، هلئسم  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  .تسا  بجاو  همدقم  یلوصا  لصا  رگید ، مهم  رصنع 
شزرا یهلا  ماکحا  دودح و  يارجا  طقف  .درادن  یتاذ  شزرا  هسفن ، یف  تموکحالاو  دوش ؛ یم  بوسحم  یهلا  ماکحا  يارجا  تهج 

مامت رد  هقف  یمامت  یلمع  هفـسلف  ًافرـص ]  ] یعقاو دهتجم  رظن  رد  تموکح  : » دـیامرف یم  ور ، نیازا  دوش ؛ یم  یقلت  یعرـش  بجاو  و 
«. تسا رشب  یگدنز  يایاوز 

هک تسین  مزال  یهلا  ریـس  رد  : » دیامرف یم  دنز و  یم  دـنویپ  یعامتجا  تایح  تسایـس و  اب  ار  نآ  نافرع  هزوح  هب  ینیمخ  ماما  دورو 
ایبنا و شور  هریـس و  نامه  هللا  یلإ  ریـس  ریخ ! .مشاب  هتـشاد  هللا  یلإ  ریـس  مهاوخ  یم  نم  دیوگب : دنیـشنب و  يا  هشوگ  کی  رد  ناسنا 

یم تموکح  دنداد و  یم  هتـشک  دنتـشک و  یم  دـنوش و  یم  دراو  گنج  رد  لاح  نیع  رد  هک  تسا  نیموصعم  همئا  مالـسا و  ربمغیپ 
«. دوب هللا  یلإ  ریس  زیچ  همه  .دندرک 

.دوش یم  بوسحم  ینیمخ  ماما  یـسایس  راتفر  اه و  يریگعـضوم  نکر  نیرت  یـساسا  یعرـش ، فیلکت  هب  لـمع  فیلکت و  ساـسحا 
فیلکت زا  یهاگآ  ییانـشآ و  يرادـیب و  نآ  همزـال  یـسانش : فیلکت  . 1 دراد : هلحرم  هس  ینیمخ  ماـما  هشیدـنا  رد  ییارگ  فـیلکت 

: فیلکت هب  لـمع  . 2 مینادـب ؛» ار  هدـنیآ  لاح و  فیلاکت  اـم  هک  تسا  نیا  مهم  « ؛» دـیوگ یم  هچ  ادـخ  دـینیبب ، يراـک  ره  رد   » .تسا
لمع نات  هفیظو  هب  مه  امش  هکنیا  طرـش  هب  تسامـش ؛ اب  دنوادخ  > » تسا هفیظو  فیلکت و  يادا  يارب  یلمع  مادقا  مایق و  نآ  همزال 

هب رجنم  ات  دریگ  ماجنا  تبرق  دـصق  اب  صولخ و  یهلا ، هزیگنا  اـب  دـیاب  دوعق  ماـیق و  ینعی  فیلاـکت  يادا  رد  یهلا : هزیگنا  . 3 دینک ؛»
.دوش يورخا  تشاداپ 
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تالاؤس

؟ دنز یم  دنویپ  يولع  تلود  يوبن و  تلود  اب  هنوگچ  ار  اهقف  یهقف  تموکح  عوضوم  ینیمخ  ماما  . 1

؟ دراد یسایس  هقف  هشیدنا و  رد  یشقن  هچ  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  .دیهد  حیضوت  ار  مزال  داهتجا  موهفم  . 2

؟ دراد دوجو  تسایس  نافرع و  نیب  یتبسن  هچ  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  . 3

؟ تسا هدوـب  هچ  داد  یم  تهج  ینیمخ  ماـما  یـسایس  ياـه  يریگ  عـضوم  لـمع و  راـتفر ، هب  یهد  تهج  رد  نکر  نیرت  یـساسا  . 4
.دیهد حیضوت 

.دینک نییبت  ار  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  رد  ییارگ  فیلکت  هناگ  هس  لحارم  . 5

رتشیب هعلاطم  يارب  عبانم 

؛ دمح هروس  ریسفت  ینیمخ ، ماما  . 1

؛ لئاسرلا ینیمخ ، ماما  . 2

؛ عیبلا باتک  ینیمح ، ماما  . 3

؛ یمالسا ینیب  ناهج  رب  يا  همدقم  يرهطم ، یضترم  . 4

؛ تسایس زا  ماما  تئارق  يدحوت ، رغصا  یلع  . 5

؛ ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یسایس  يریگ  میمصت  ینابم  رگزرب ، میهاربا  . 6

؛ ینیمخ ماما  یسایس  یهقف  ياه  هشیدنا  هداز ، یضاق  مظاک  . 7

؛ داهتجا لوحت  خیرات  ینابم و  يزیزع ، نیسح  . 8

.یمالسا تموکح  ینیمخ و  ماما  راثآ  هعومجم  راثآ ، رشن  . 9
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( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  تسایس  نید و  : مراهچ لصف 

هراشا
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نید تسایس و  موهفم  سرد 6:

هراشا

مشش سرد  یلک  فادها 

طبترم هک  ماهبا  دوجو  تلع  نیرت  مهم  و  تسایس )  ) یناسنا مولع  رد  يدیلک  میهافم  نیرت  هدیچیپ  زا  یکی  اب  نایوجشناد  ییانشآ  . 1
.تسا تسایس  ياه  ضرف  شیپ  اه و  هفلؤم  اوتحم و  اب 

.تسا یناسنا  مولع  ياه  هعومجمریز  زا  هک  تسایس  ملع  نید و  تبسن  اب  ییانشآ  . 2

يراتفر فادها 

سرد نیا  هعلاطم  زا  سپ  دور  یم  راظتنا  نایوجشناد  زا 

.دننک نایب  ار  حالطصا  تغل و  رظن  زا  تسایس  لیلحت  فیرعت و  . 1

.دننک نایب  ار  نید  موهفم  . 2

.دنهد حیضوت  دوش ؟ یم  تسایس  زا  نید  ییادج  ثعاب  هنوگچ  تسایس ، زا  طلغ  ریسفت  فیرعت و  . 3

.دننک هسیاقم  فیراعت  رگید  اب  فیرعت و  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ار  تسایس  . 4

همدقم

يو یـسایس  گنهرف  ءزج  دراد و  رواب  اهنآ  هب  هک  دوش  یم  نییعت  ییاه  شزرا  اه و  نامرآ  اب  هعماج  ناـسنا و  یـسایس  راـتفر  تیوه 
، لامک .تسا  یـشزرا  يراجنه و  تالاؤس  زا  نشور  باوج  نتفای  ورگ  رد  رـشب  یـسایس  یگدـنز  ياـنعم  ظاـحل  نیدـب  .تسا  هدـش 

ياه شزرا  ینیب و  ناهج  تسا ؛ هنوگچ  یسایس  تایح  رد  اهنآ  هب  لوصو  ياه  هویش  یساسا و  لوصا  تسیچ ؛ ناسنا  ریخ  تداعس و 
؛ تسیچ یسایس  هشیدنا  رب  مکاح 
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؟ دشخب یم  تیوه  ناملسم  ناسنا  یسایس  تایح  هب  يزیچ  هچ 

مالـسا يژولوئدـیا  بتکم و  نورد  زا  ار  تسایـس  تیوه  انعم و  سانـش ، نامز  رادمتـسایس  سانـش و  نید  دـهتجم  نیا  ینیمخ ، ماما 
کیکفت هک  يا  هنوگ  هب  دنتـسه ؛ قیثو  طاـبترا  رد  ینیمخ  ماـما  ینید  هشیدـنا  رد  تسایـس  نید و  ور  نیا  زا  دـنک ؛ یم  وجو  تسج 

تسایس اب  ًامومع  بان  مالـسا  ماکحا  نیا ، هوالع ب  تسا ؛ نکمم  ریغ  يویند  یعامتجا و  یگدنز  زا  ناسنا  يورخا  ینید و  تداعس 
زا ساسا  نیا  رب   (1) دنا ؛» هدرک  یفرعم  دب  ار  مالسا  .تسا  تسایس  شمامت  مالسا  هللاو ! : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يو  .دنتـسه  طبترم 

ياه شزرا  اب  تموکح  رگا  .تسا  نآ  حیحص  تیاده  تسایس و  لرتنک  يارب  وگلا  هناگی  يدمحم  بان  مالسا  ماما ، ترـضح  رظنم 
شزرا قالخا و  هزیگنا  اب  یهلا ، هزیگنا  اب  دـشاب  یتموکح  ...رگا  : » تسا روما  حالـصا  تداعـس و  بجوم  دوش ، هرادا  مالـسا  يونعم 

زا  (2) دنک ؛» یم  حالـصا  يدایز  دح  ات  دنک و  یم  راهم  ار  هعماج  دنک ، ادـیپ  ققحت  رگا  یتموکح  وچمه  کی  یناسنا ، يونعم  ياه 
نآ هرابرد  یـسایس  مولع  نادنمـشیدنا  هک  تسا  یناـسنا  مولع  رد  يدـیلک  هدـیچیپ و  میهاـفم  زا  یکی  تسایـس  موهفم  رگید ، فرط 
ریز زا  تسایـس  ملع  اریز  تسا ؛ نآ  ياه  ضرف  شیپ  اـه و  هفلؤم  اوتحم ، رد  ماـهبا  دوجو  نآ ، تلع  نیرت  مهم  .دـنرادن  رظن  عاـمجا 

همحر ) ماما هاگدـید  ور  نیازا  تسا ؛ نیرق  یـشزرا  ياه  ضرف  شیپ  اـب  هراومه  هک  دوش  یم  بوسحم  یناـسنا  مولع  ياـه  هعومجم 
ور نیا  زا  دـناد ؛ یم  ینید  تاداقتعا  هیرظن و  هب  قوبـسم  هتـساوخان ، ای  هتـساوخ  تسایـس ، ملع  ینابم  لوصا و  زا  ثحب  هنوگره  هللا )

.تسین ریذپ  ناکما  یمالسا  ياهرواب  اه و  شزرا  زا  تسایس  شناد  کیکفت 
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یـسانش بیـسآ  يداهن و  یموهفم و  حطـسود  رد  ود  نیا  یجنـس  تبـسن  ینیمخ و  ماما  هاگن  رد  نید  تسایـس و  تیهام  یـسانشزاب 
.تسا لصف  نیا  یلصا  فده  اهنآ ، ییادج 

ثحب میهافم  نییبت  لوا : شخب 

هراشا

زا نید  موهفم  تسایس و  موهفم  نییبت  هب  قوبسم  تسایـس  نید و  تبـسن  زا  يداهن  یموهفم و  ثحب  هنوگره  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رد 
یم قییـضت  ای  هعـسوت  یعامتجا  تایح  رد  ار  اهنآ  هاگیاج  تحاس و  ود ، نآ  موهفم  انعم و  زا  ام  یقلت  هک  ارچ  تسا ؛ ناشیا  هاگدـید 

.دنک

تسایس موهفم  تیهام و  فلا )

هراشا

هزیگنا للع و  زین  نآ  هک  تسا  ناسنا  راتفر  یناسنا  مولع  عوضوم  اما  دشاب ؛ رایغا  عنام  دارفا و  عماج  دـیاب  فیرعت  قطنم  ملع  رظنم  زا 
رد زین  تسایـس  .تسا  رادروخرب  یـصاخ  ياه  یگدـیچیپ  زا  یناسنا  مولع  فیراـعت  ور  نیا  زا  دراد ؛ يا  هتخانـشان  تواـفتم و  ياـه 
رد يوحن  هب  تسایـس  .تسین  صخـشم  نآ  ورملق  ًـالوا : اریز  تسا ؛ راوشد  هدـیچیپ و  یموهفم  ياراد  دراد  رارق  یناـسنا  مولع  ورملق 

تاریثأت و زا  رثأتم  هتـساوخان ، ای  هتـساوخ  ام ، همه  .دـنک  یم  هلخادـم  يرـشب  هعماج  ياه  هورگ  دارفا و  یگدـنز  ياه  هزوح  یماـمت 
اه ناسنا  : » دیوگ یم  يو  .دراد  یبوخ  تالمأت  هراب  نیا  رد  لاد  تربار  .میتسه  یجراخ  یلخاد و  ياه  تیمکاح  یسایس  تامیمصت 

دصاقم و هدـییاز  مولع  دـنا ، یعدـم  یخرب  هک  ییاج  ات   (1) دنـشاب ؛» یم  ریگرد  یـسایس  لـئاسم  اـب  یعون  هب  ناـمز  زا  هظحل  ره  رد 
، نآ يازجا  ندوب  نوگمه  اـن  یگدـنکارپ و  شهوژپ و  عوـضوم  یگدرتـسگ  نیا ، رب  هوـالع  تسا ؛ یـسایس  ياـه  تردـق  تساوـخ 

کی نتخاس 

ص:147

ص10. تسایس ، دیدج  لیلحت  هیزجت و  لاد ، تربار  ( . 1 - ) 1
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یهاگآ ملع و  عنام ، عماج و  فیرعت  طرـش  شیپ  نوچ : تسا ، رت  تخـس  دارفا ، ماـمت  هدـنرادربرد  عماـج و  ماـع و  هیرظن  فیرعت و 
.تسا راوشد  رایسب  هک  تسا  ناسنا  یسایس  شنک  هدنزاس  رصانع  هب  لماک 

؟ تسا تسرد  ای  طلغ  روشک  تسایس  مینک : هجوت  اه  هرازگ  هب  لاثم  يارب  .دراد  نهذ  رد  ار  یصاخ  موهفم  تسایس  زا  سکره  ًایناث :
ای تیریدـم  تسا و  تردـق  يانعم  هب  تسایـس  تسا ؛ تلود  تسایـس  زا  روظنم  تسین ؛ سکره  تیحالـص  رد  تسایـس  رد  تلاخد 

نمض رویرهش 1363 ) مشش   ) ربماتپس 1984 متفه  رد  دنومول  همانزور  هک  روط  نامه  ...تسا ؛ گنرین  یبیرف و  ماوع  غورد ، تسایس 
ریبدرـس فنوکلوتول ، ای  دنتـسه » وگغورد  اهنآ  نارادمتـسایس  دندوب  دقتعم  مدرم  رثکا  : » دراد یم  راهظا  هسنارف  مدرم  زا  یجنـسرظن 

: تسا هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  تسایـس  یتاعوبطم  يا  هبحاصم  رد  يوروش  ناراگن  همانزور  هیداحتا  لکریبد  ایتسوزیا و  همانزور 
تـسایس فیرعت  رد  رظن  تدحو  نادـقف  زا  یکاح  اهنیا  همه   (1) هرمزور .» یـصخش  ياهراک  زا  تسا  ترابع  تسایـس  نم  رظن  هب  »

.تسا

لاثم يارب  .دـنرادروخرب  يرتمک  تابث  زا  هدوب و  رییغت  شوختـسد  ًامئاد  یبسن و  یعیبط ، مولع  فالخرب  یناسنا  مولع  فیراعت  ًاـثلاث :
نیرتدب یسارکومد  تموکح  ناتـساب  نانوی  رد  ای  تسین  نینچ  نآلا  یلو  دش ؛ یم  یقلت  تموکح  نیرتهب  یهاشداپ  تموکح  ینامز 

؛ ددرگ یم  بوسحم  نیرتهب  نآلا  یلو  دوب ؛ تموکح 

شیپ هب  قوبـسم  یناسنا  ياه  شناد  نوچ : تسا ؛ شدوخ  صاخ  ياه  شزرا  اـهرواب و  رب  ینتبم  تسایـس  زا  فیرعت  هنوگره  ًاـعبار :
اب یسایس  ای  یعامتجا  عوضوم  کی  هرابرد  یعامتجا  مولع  نارگشهوژپ  تلع  نیمه  هب  دنتسه ؛ تاداقتعا  اه و  ضرف 
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.1349/8/12 تاعالطا ، همانزور  ( . 1 - ) 1
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اه ضرف  شیپ  هک  تسا  راوشد  لمع  رد  تسا و  قیقحت  عوضوم  زا  یئزج  دوخ  یعامتجا  مولع  ققحم  اریز  دنرادن ؛ رظن  تدحو  مه 
.دهدن ریثأت  شهوژپ  رد  ار  دوخ  ياه  هزیگنا  و 

يارب هک  تسا  هدش  نایب  نآ  زا  يددعتم  فیراعت  ور  نیا  زا  دراد ؛ ماهبا  تسایـس  موهفم  فیرعت و  هدـش ، دای  لکـشمراهچ  ببـس  هب 
.مینک یم  یسررب  تسایس  موهفم  هرابرد  ار  ینیمخ  ماما  هیرظن  سپس  يدنب ، هقبط  ار  اهنآ  ثحب  هب  دورو  رد  لیهست 

تسایس هژاو  يانعم  . 1-1

، ندرک هرادا  شرورپ ، هیبنت ، تسایر ، تموکح ، یناعم  هب  هدـش و  هتفرگ  سوسی  ساس ، هشیر  زا  تسایـس  مالـسا ، یـسایس  ناـبز  رد 
شرورپ و نامه  هژاو ، نیا  یقیقح  یلـصا و  موهفم  اـیوگ  .تسا (1)  تسارح  يرادهگن و  تلادع ، ندرکریبدـت ، ندرک ، تلحـصم 

ریغ يّدام و  ریغ  یناعم  هب  موهفم  رد  هعـسوت  اب  سپـس  دنراد ؛ سوسحم  يّدام و  موهفم  زاغآ  اه  هژاو  ًالومعم  نوچ : دشاب ؛ ندنارورپ 
تیبرت شرورپ و  هب  بسا  بحاص  ینعی  اهـضار » يا   » دنیوگ سرفلا » هساس   » حیـضوت رد  هک  نانچ  دنوش ؛ یم  هداد  میمعت  سوسحم 

رد تسایس  .دـش (2)  لامعتـسا  زین  هعماج  درف و  اه ، ناسنا  تیبرت  رد  قادـصم  رد  هعـسوت  اب  تسایـس  موهفم  نیمه  .درک  مادـقا  نآ 
: مینک یم  هراشا  تیاور  دنچ  هب  اجنیا  رد  .تسا  هتفر  راک  هب  تسایر  شرورپ و  تیبرت ، يانعم  هب  زین  ییاور  عبانم  نوتم و 

: دیامرف یم  مرکا  ربمایپ 

؛» دندوب راد  هدهع  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  ار  لیئارسا  ینب  تسایر  یتسرپرس و  هراومه  (3) مه ؛ ءایبنا  مهسوست  لیئارسا  ونب  ناک  »

نیدلا و رمأ  هیلإ  ضّوف  »

ص:149

.هغللا سوماق  برعلا و  ناسل  روظنم ، نبا  و  همان ؛ تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص150. مالسا ، یسایس  هفسلف  رب  یشرگن  یئالکباراد ، لیعامسا  ك.ر : ( . 2 - ) 2

.ساس هّدام  نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، ( . 3 - ) 3
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زین تسایـس  هب  هاگآ  هعماج و  يربهر  لفکتم  لماح و  ماما  (2) هسایسلاب ؛ ملاع  همامالاب ، علطضم  مامالاو   » (1) هدابع ؛» سوسیل  ایندلا 
: دومرف زین  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تسا .»

یحور رظن  زا  لاعتم  دـنوادخ  ار  مرکا  ربمایپ  یتقو  میظع » قلخ  یلعل  ّکنإ  لاق : بدالا  هل  لمکا  املف  هبدا  نسحاـب  هیبن  بدا  هّللا  نإ  »
؛ داد شرورپ  یقالخا  و 

هوبنلا و تیب  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  : » تسا هدـمآ  زین  هریبک  هعماج  ترایز  رد  (3) هدابع .» سوسیل  هّمألا  نیدـلا و  رمأ  هیلإ  ضّوف  مث  »
: دیامرف یم  تسایس  اب  بدا  شرورپ و  هطبار  هرابرد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  دابعلا .» هساس  نیدلا و  مئاعد 

تبـسن هرابرد  ترـضح  نآ  دوش .» یم  لـصاح  هتـسیاش  بدا  بوخ ، يرادمتـسایس  اـب  (4) حـلاصلا ؛ بدـألا  نوکی  هسایـسلا  نسحب  »
: دیامرف یم  زین  تلادع  تسایس و 

: دیامرف یم  (5)و  هردقلا » عم  وفعلا  هرمألا و  یف  لدعلا  هسایسلا  لامج  « ؛» لدعلا هسایسلا  كالم  »

(6) هسایسلا .» فعض  هماعزلا  هفآ  »

تیالو تماما ، ریظن  ییاه  هژاو  زا  دیاب  نآرق  رد  تسایس  موهفم  یـسررب  يارب  ور  نیا  زا  تسا ؛ هتفرن  راک  هب  نآرق  رد  تسایـس  هژاو 
: تفرگ هرهب  تفالخ  و 

ِتاـُملُّظلا َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُـجِرُْخی  ُتوُغاّـطلا  ُمُهُؤاـِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِروُّنلا َو  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُـهُجِرُْخی  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهـّللَا 
هب جراخ و  ناهج  ياه  یکیرات  زا  ار  نانآ  .تسا  نامیا  لها  تسرپرـس  یلو و  دـنوادخ   7 َنوُِدلاخ ؛ اهِیف  ْمُه  ِراّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ 

زا ار  نانآ  هک  تسا  توغاط  اهنآ  تسرپرس  یلو و  دندیزرو ، رفک  هک  نانآ  درب و  یم  رون  يوس 

ص:150

ص226. ج1 ، یفاک ، لوصا  ( . 1 - ) 1
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ص28. نامه ، ( . 4 - ) 4

ص584. ج4 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  ( . 5 - ) 5
.257 هرقب : ( . 6 - ) 6
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«. دنام دنهاوخ  هتسویپ  نآ  رد  منهج و  لها  نانآ  .دنرب  یم  یهارمگ  يوس  هب  رون 

يربهر تسایـس و  یعون  ودره ، اما  لطاب ؛ تیالو  قح و  تیالو  تماـما ، تسا : هدرک  مسقود  ار  تماـما  تیـالو و  هیآ  نیا  رد  نآرق 
َیلِإ َنوُعْدَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  هیآ : .دراد  رون  يوس  هب  تیاده  قح و  تماما  هب  هراشا  انِْرمَِأب 1  َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  هیآ : رد  .تسا 

ای دنک : یم  هدافتسا  هفیلخ »  » هژاو زا  هعماج  یتسرپرـس  تموکح و  يارب  نآرق  یهاگ  .تسا  لطاب  تماما  تموکح و  هب  رظان  ِراّنلا 2 
ِلِیبَس ْنَع  َنوُّلِـضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َکَّلُِـضیَف  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  ِّقَْحلِاب َو ال  ِساّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاـْنلَعَج  اـّنِإ  ُدُواد 

يوریپ سفن  ياوه  زا  نک و  تموکح  قح  هب  مدرم  نیب  سپ  میداد ؛ رارق  نیمز  رد  تسرپرـس  نیـشناج و  ار  وت  ام  دوواد ! يا   3 ِهّللا ؛
«. نکن

یم تسایـس  باتک  رد  وطـسرا  هک  ناـنچ  تسا ؛ هدـش  هتفرگ  ( Polis  ) رهـش ینانوی  هملک  زا  تسایـس  هژاو  ییاپورا  ياـه  ناـبز  رد 
رظنم زا  ظاحل  نیدب   (1) تسا .» هدش  هدیرفآ   « Polis رد «  یگدنز  يارب  هک  تسا  يدوجوم   « Polisis مکح «  هب  ناسنا  : » دیوگ

نادنمـشیدنا هاگدید  رد  تسایـس  ملع  عوضوم  ثیح ، نیا  زا  تسا ؛ لاحم  رهـش  زا  نوریب  رد  دازآ  یندم و  یگدنز  روصت  وطـسرا ،
قالطا زین  یسایس  میژر  یـساسا و  نوناق  هب  درک و  ادیپ  هعـسوت  جیردت  هب  نآ  يانعم  هریاد  اما  دش ؛ یم  یقلت  رهـش » ، » ناتـساب نانوی 

« تلود رهـش -   » یبیکرت هژاو  ور ، نیازا  دـندوب ؛ ریذـپان  کیکفت  رگیدـمه  زا  تلود  رهـش و  ناینانوی ، رظنم  زا  تروص  ره  رد  دـش ؛
 « Polis اب «  رهش  موهفم  دنا : هتفگ  ناققحم  زا  یخرب  هکنیا  امک  دیامن ؛ یم  رتاسر  موهفم  نیا  يارب  ( city - state)

ص:151

ص13. تسایس ، وطسرا ، ( . 4 - ) 1
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هک دوب  يا  هعلق  زاغآ  رد   Polis دندیمان. یم   asty ناینانوی ار  نامدرم  تسیز  هاگیاج  يانعم  هب  رهش  .دراد  راکشآ  توافت  ینانوی 
Polis هژاو نیاربانب ،  (1) تفر ؛ راک  هب  یـسایس  هعماج  يانعم  هب  تفای و  رییغت  نآ  موهفم  اـما  دـش ، یم  هتخاـس   « asty ياپ «  رد 

شناد مینک ، ادج  ناتساب  نانوی  نابز  زا  ار   Polis هژاو رگا  .تفر  یم  راک  هب  مه  هعماج »  » و تلود » «، » ژد  » يانعم هب  رهش  رب  هوالع 
.دوب (2) رهش  رب  تموکح  ملع  ینانوی ، يانعم  رد  تسایس ، عقاو ، رد  .دش  دهاوخ  انعم  یب  تلود » رهش -  » هژاو

ملع يدربراک و  یلمع و  هبنج  هب  رظان  تسایـس ، یخرب  هاگدـید  زا  .تسا  طـبترم  تسایـس » ملع   » و تسایـس »  » قرف هب  هتکن  نیرخآ 
لح ار  یلکشم  يدربراک » تسایس   » و يرظن » تسایس   » هب تسایس  میسقت  ایوگ  اما  تسا ؛ يا  هشیدنا  يرظن و  هبنج  هب  رظان  تسایس ،

نامزاس اهداهن و  هب  طوبرم  ياهداینب  ینابم و  رب  هوالع  تسایـس  ملع  نیاربانب ، دیازفا ؛ یم  نآ  یگدیچیپ  ماهبا و  رب  هکلب  دـنک ؛ یمن 
لیلحت  » هب تسایس  ملع  رگید ، ترابع  هب  دنک ؛ یم  یسررب  زین  ار  یعامتجا  یسایس و  ياه  شنک  اهراتفر و  یعامتجا  یسایس و  ياه 

.دشاب یملع  ای  یلمع  هاوخ   (3) دراد ؛» رظن  یعامتجا  ياه  هدیدپ  یسایس  ياه  هبنج  یسررب  و 

تسایس یحالطصا  يانعم  . 2-1

هراشا

؛ دیامن یم  نکمم  ریغ  ًابیرقت  رایغا  عنام  دارفا و  عماج  فیرعت  هنوگره  تسا و  لکشم  رایسب  هتفگ ، شیپ  للع  هب  انب  تسایـس  فیرعت 
ماهبا و رب  نآ  رب  هوالع  تسا ؛ عوضوم  یگدیچیپ  رب  لیلد  هک  هدش  نایب  تسایس  زا  فیرعت  اه  هد  نونکات  ور  نیا  زا 

ص:152

ص5. تسایس ، وطسرا ، ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص23. تسایس ، ملع  ياهداینب  ملاع ، نمحرلادبع  ( . 2 - ) 2

ص26. نامه ، ( . 3 - ) 3
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اهنآ هب  يدـنب و  هقبط  ار  ددـعتم  فیراعت  نیا  ناوت  یم  هلئـسم  نیا  لح  يارب  .تسا  هدوزفا  زین  تسایـس  فیرعت  موهفم و  یگدـیچیپ 
میزادرپ و یم  اهنآ  یسررب  دقن و  حیـضوت ، هب  يدنب و  هقبط  هتـسد ، راهچ  رد  ار  فیراعت  نیا  ام  ور  نیا  زا  دیـشخب ؛ یقطنم  ماجـسنا 

.مینک یم  حرطم  اهنآ  هرابرد  ار  ینیمخ  ماما  هاگدید 

( تردق ظفح  ای  بسک   ) تردق . 1-2-1

.دنناد یم  تردق  رس  رب  رگیدکی  اب  اه  تلود  بازحا و  اه ، هورگ  دارفا ، هزرابم  راکیپ و  ار  تسایـس  یـسایس ، نادنمـشیدنا  زا  یخرب 
فیرعت نیرت  یتنس  روز  تردق و  تسا ، بستنم  ییاه  شزرا  هچ  هب  ای  یـسک  هچ  ای  اجک  هب  یتردق  نینچ  تیعورـشم  هکنیا  زا  غراف 

دنچ هب  لـیذ  رد  .تسا  دوجوم  یقرـش  یـسایس  راـثآ  رد  مه  برغ و  میدـق  نوتم  رد  مه  فیرعت  نیا  .دوـش  یم  یقلت  تسایـس  يارب 
: مینک یم  هراشا  هنومن 

رظن زا  .دــنک  یم  یفرعم  زکرمتم (1)  تالیکـشت  تردـق و  لامعا  يانعم  هب  ار  تسایـس  تموکح ، هعماـج و  باـتک  رد  رویآ  کـم 
یم هنوگچ  درب و  یم  اجک  درب ؛ یم  یک  درب ؛ یم  هچ  درب ؛ یم  یسک  هچ  دزومآ  یم  ام  هب  هک  تسا  یملع  تسایـس  لوسال ، دلوراه 

.درب (2)

: دناد یم  تردق  ار  تسایس  یلصا  هتسه  روحم و  زین  هژرو  ود  سیروم 

ار یـسایس  تیعقاو  نیرت  فرژ  اریز  تسا ؛ تلود  یقیقح  رهظم  هرهچود ، يادـخ  سوناژ  ریوـصت  .تسا  نیتـبنجوذ  تسایـس  رهوـج 
طلـست رازبا  هک  لاح  نیع  رد  اج  همه  هشیمه و  هعماج  کی  رد  هتفای  ناـمزاس  تردـق  رت  عیـسو  تروص  هب  تلود و  .دـنک  یم  ناـیب 

هلیسو دننک ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  هطلـس  ریز  تاقبط  نایز  هب  دوخ و  دوس  هب  طلـسم  تاقبط  تسا و  رگید  تاقبط  رب  تاقبط  زا  یخرب 
.یمومع (3) تحلصم  تهج  رد  یعامتجا  مظن  یعون  نیمأت  يارب  تسا  يا 

ص:153

ص29. تموکح ، هعماج و  رویآ ، کم  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص10. یسایس ، ياه  هیرظن  مهف  زنگیرپسا ، سمات  ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص8. تسایس ، ملع  لوصا  هژرو ، ود  سیروم  ( . 3 - ) 3
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: دسیون یم  تسایس  فیرعت  رد  زین  یکسنالروبرودویف 

شبنج یسایس ، اهداهن  كرد  دیلک  موهفم  نیا  .تسا  صخشم  یـسایس  ياه  هسورپ  هعلاطم  یـسایس و  يروئت  روحم  تردق ، موهفم 
.تسا (1) تسایس  دوخ  یسایس و  ياه 

رادتقا و يانعم  هب  ار  تسایس  مه  لاد  تربار  .دنک  یم  فیرعت  تردق (2)  يانعم  هب  ار  تسایس  تردق ، باتک  رد  زین  لسار  دنارترب 
یعوـن نطاـب  رد  هک  تسین  یقح  چـیه  دـهد و  یم  تسد  هب  ار  قـح  نیتـسخن  تردـق ، : » دـیوگ یم  زین  هـچین  .دناد (3)  یم  تردـق 

رس و  (5) هعماج » رد  اه  شزرا  هنارمآ  صیصخت   » اب تسایس  مه ، نوتـسیا  دیوید  رظنم  زا   (4) دشابن .» تنوشخ  بضغ و  یخاتسگ ،
.دراد راک 

نوچ ییاه  هزومآ  .دروخ  یم  مشچ  هب  هتشذگ  رود و  ياه  نامز  زا  تردق ) ای  روز   ) فیرعت نیا  زین  مالسا  ناهج  رد 

ای بلغ » نمل  قحلا  »

.دراد نآ  زا  تیاکح  (6) فیسلاب » الا  سانلا  موقی  «ال 

سوباق نب  سوواکیک  یلاعملا  رصنع  جاّتلا و  رد  ظحاج  همانتـسایس ، رد  کلملا  ماظن  هجاوخ  دننام  یناریا  ناسیون  تسایـس  زا  یخرب 
.دنا هدرک  فیرعت  تینما  مظن و  داجیا  يارب  تردق  ظفح  يانعم  هب  ار  تسایس  همانسوباق (7)  رد  ریگمشو  نب 

یبایزرا دقن و 

زا یصاخ  فیرعت  رب  ینتبم  ًالوا : تسا : زیگنارب  هشقانم  رظن  دنچ  زا  فیرعت  نیا 

ص:154

ص15. یتلود ، نیشام  یسایس ، تردق  یکنسالروب ، رودویف  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص217. تردق ، لسار ، دنارترب  ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص6. تسایس ، دیدج  لیلحت  هیزجت و  لاد ، تربار  ك.ر : ( . 3 - ) 3
ص11. مالسا ، ناهج  ناریا و  رد  یسایس  ياه  هشیدنا  ینابم  یبلح ، رغصا  یلع  ( . 4 - ) 4

ص10. تسایس ، ملع  لوصا  يرهاط ، مساقلاوبا  ( . 5 - ) 5
ص11. نامه ، ( . 6 - ) 6

ص20. تسایس ، ملع  لوصا  یناتسدرا ، یشیاشخب  دمحا  ( . 7 - ) 7
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، یعیبط تیعـضو  رد  اه  ناسنا  زباـه  رظنم  زا  .دوش  یم  بوسحم  هاگدـید  نیا  صخاـش  درف  برغ  هشیدـنا  رد  زباـه  هک  تسا  ناـسنا 
فیرعت نیا  ضرف  شیپ  .میتسه  زکرمتم  تردق  ردتقم و  تموکح  دـنمزاین  تشرـسدب  ياه  ناسنا  راهم  يارب  دـنارگیدمه و  گرگ 

ینتبم تیمکاح  نآ  همزال  هک  دهد  یم  رارق  رایتخا  رد  ناسنا  یعامتجا  شنک  راتفر و  زا  يا  هنانیبدب  فیرعت  تموکح ، تسایس و  زا 
ناـسنا ترطف  هکلب  تسین ؛ یتـشز  رب  ینتبم  ناـسنا  تشرـس  هللا ) همحر  ) ماـما هاگدـید  یمالـسا و  ياـه  هزوـمآ  رد  .تسا  تردـق  رب 

: ًایناث اهاْوقَت .» اهَروُُجف َو  اهَمَْهلَأَف  : » دـیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  .دراد  روجف  هب  شیارگ  ناسنا  عبط  هچرگا   (1) دراد ، ریخ  هب  شیارگ 
(2) تسا ؛ ملظ  عفد  قح و  قاقحا  تهج  رد  يا  هلیـسو  هکلب  تسین ؛ تردق  ظفح  ای  بسک  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  یـسایس  لعف  تیاغ 

: دومرف ششفک  ندرک  هلصو  لاح  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هک  روط  نامه 

(3) ًالطاب .» عفدأ  وأ  ًاقح  میقا  نا  الا  هذه  مکترما  نم  یلإ  بّحأ  یهل  هَّلل  «و 

رد ناملسم  ناسنا  هغدغد  .تسا  يروحم  فیلکت  رب  ینتبم  تشذگ ، هکنانچ  ینیمخ  ماما  ياه  هزومآ  رد  یسایس  شنک  هزیگنا  ًاثلاث :
.یهلا هفیظو  يادا  هب  دیاب  هکلب  تسین ؛ تردق  ظفح  ای  تردق  بسک  یعامتجا  یسایس  يدرف و  یگدنز 

تلود هعلاطم  . 2-2-1

تسایس یسایس ، مولع  نادنمشیدنا  زا  يدایز  هدع  .تسا  تلود  تسایس ، يارب  فیرعت  عوضوم و  نیرت  یتنس  تردق ، موهفم  زا  دعب 
مهدزناش هدس  رد  ار  تلود  موهفم  لوایکام  راب  نیتسخن  .دنا  هتفرگ  تلود  نامزاس  هعلاطم  يانعم  هب  ار 

ص:155

ص113. ثیدح ، لهچ  حرش  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص472. ج2 ، عیبلا ، باتک  ینیمخ ، ماما  ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص76. ، 23 هبطخ هغالبلا ، جهن  ( . 3 - ) 3
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؛ دندرک یم  لامعتسا  ار  تلود ) رهـش -  « ) سیلوپ  » هژاو نآ  ياج  هب  اه  ینانوی  هک  روط  نامه  داد ؛ جاور  1527م )  - 1469  ) يدالیم
اب جـیردت  هب  اما  تسا ؛ هتـشاد  قرف  تلم  عامتجا و  هعماج ، اب  هک  تسا  هدوب  اـپورا  رد  ناـهاش  تیمکاـح  ياـنعم  هب  تلود  هژاو  هتبلا 

نارکفتم زا  یخرب  تروص  ره  رد  دـنداد ؛ تیهام  رییغت  یلم  تلود  هب  اپورا  یهاشداپ  ياه  تلود  یلم ، تیمکاـح  ياـه  ثحب  حرط 
نوتلراک و نسردـنآ ، لاثم ، يارب  .دـنناد  یم  تلود  یـسایس  تالیکـشت  راتخاس و  هعلاطم  یـسررب و  يانعم  هب  ار  تسایـس  یـسایس ،

طوبرم هک  یعامتجا  مولع  زا  يا  هتشر  ناونع  هب  ای  تلود  هب  طوبرم  ملع   » ار تسایس  تسایـس ، ملع  اب  ییانـشآ  باتک  رد  لوتـسیرک 
.دنا هدرک  فیرعت   (1) تسا » تلود  لامعا  تموکح و  اه ، نامزاس  يروئت  هب 

.دنک یم  یفرعم   (2) تلود » روشک و  یمسر  داهن  یسررب   » ار تسایس  تسایس ، رب  يا  همدقم  باتک  رد  یکسال  .ژ  .دلوراه 

رد تلود  : » دناد یم  تلود  فدارم  ار  تسایس  مسیرالوکـس ، یـسارکومد و  جورم  راجاق و  رـصع  نارکفنـشور  زا  ناخ  مکلم  ازریم 
(3) تلود .» هن  تسا و  تسایس  هن  مکح  نودب  .تسین  مکح  هیبنت  نودب  هیبنت ، مکح و  ینعی  تسایس  تسایس ، ینعی  ینارمکح  ملاع 

یبایزرا دقن و 

شنک شقن و  زا  فیرعت و  ار  تسایـس  يراتخاس ، درکیور  اب  فیرعت  نیا  ًالوا : تسین : لاکـشا  زا  یلاـخ  تلود  هب  تسایـس  فیرعت 
يدرف ياه  ییاناوت  رب  ینتبم  یناسنا 

ص:156

ص30. تسایس ، ملع  اب  ییانشآ  نارگید ، نسردنآ و  ( . 1 - ) 1
ص20. تسایس ، رب  يا  همدقم  یکسالژ ، دلوراه ، ( . 2 - ) 2

ص127. راثآ ، هعومجم  ناخ ، مکلم  ازریم  ( . 3 - ) 3

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 183 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_156_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_156_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_156_3
http://www.ghaemiyeh.com


مزاول زا  یکی  تلود  .تسا  نآ  مزال  ءزج  هب  فیرعت  تلود ، هب  تسایـس  فیرعت  ًایناث : تسا ؛ هدرک  تلفغ  دارفا  یقیقح  تیـصخش  و 
تـسایس ءزج  زین  بازحا  ذوفن و  يذ  ياه  هورگ  اه ، ناـمزاس  هکلب  تسین ؛ تلود  هعلاـطم  ًافرـص  تسایـس  یلو  تسا ؛ تسایـس  مهم 

هجوت تسا ) ناسنا  يونعم  تداعـس  تیادـه و   ) تسایـس فدـه  تیاغ و  هب  نیـشیپ  ياه  فیرعت  دـننامه  فیرعت  نیا  ًاثلاث : دنتـسه ؛
.تسا هدرکن 

تینما هافر و  هب  فوطعم  نارحب  تیریدم  . 3-2-1

نارحب لرتنک  يارب  یسایس  يریگ  میمصت  یگنوگچ  يراذگ و  تسایس  دنیارف  رظن  زا  ار  تسایـس  یـسایس ، نارظن  بحاص  زا  یخرب 
رد هراومه  تموکح  هعماج و  رظنم ، نیا  زا  .دـبای  یم  یتوافتم  تیهام  تسایـس  هجیتن ، رد  هک  دـننک  یم  هعلاطم  هعماج ، نورد  ياه 

يارب .دوشن  جراخ  لرتنک  دـح  زا  ات  تساه  نارحب  نیا  تیریدـم  رادمتـسایس ، هژیو  راک  هناـگی  .تسا  رو  هطوغ  ددـعتم  ياـه  نارحب 
، فیرعت نیا  قبط  .دناد  یم   (1) هعماج » رد  نوگمهان  ياهدادیور  هرابرد  يریگ  میمصت   » يانعم هب  ار  تسایـس  نورآ  نومیر  لاثم ،
ینارحب و عقاوم  رد  دنریگ ، یم  میمـصت  ناراذگ  تسایـس  نآ  یط  هک  دوش ؛ یم  قالطا  تلود  يراذـگ  تسایـس  دـنیارف  هب  تسایس 

لفاحم رد  فیرعت  نیرت  مهم  نیرت و  عیاش  هزورما  دیدرت  یب  ساسا ، نیمه  رب  دننک ؛ كرت  ای  دنهد  ماجنا  ار  یتامادقا  هچ  يرارطضا 
راک نیرت  مهم  هزورما  اما  هدوب ؛ رادمامز  صخش  رب  دیکأت  هتـشذگ ، راودا  رد  .تسا  تیریدم  يانعم  هب  تسایـس  یتاقیقحت ، یملع و 

انعم و یلماکت ، دـنیارف  کـی  رد  تفگ : ناوت  یم  قوف  بلاـطم  يدـنب  عمج  يارب  نیارباـنب  تسا ؛ يرادـمامز  هوحن ي  تسایـس  هژیو 
.دش لوحتم  تسایس  يدمآراک  درکراک و  تلاصا  تمس  هب  تلود  تردق و  تلاصا  زا  تسایس  فیرعت 

ص:157

ص8. تسایس ، ملع  لوصا  هژرو ، ود  سیروم  ( . 1 - ) 1
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یبایزرا دقن و 

؛ دوش یم  کیدزن  ینیمخ  ماما  فیرعت  هب  يدحات  تیریدـم ، هب  تسایـس  فیرعت  ًالوا : تسا : زیگنارب  لمأت  رظنمدـنچ  زا  فیرعت  نیا 
، تیادـه رب  ینیمخ  ماـما  دـیکأت  دوجو  اـب  هک  ارچ  دراد ؛ هناراـک  هظفاـحم  تیهاـم  رتـشیب  نارحب ، تیریدـم  هب  تسایـس  فیرعت  یلو 

هدـنیآ يارب  تسا و  دوجوم  عضو  ظـفح  یپ  رد  ًافرـص  دـنک و  یم  توکـس  میهاـفم ، نیا  ربارب  رد  نادنورهـش  تداعـس  تشونرس و 
هک تسا  ناسنا  تعیبط  تشرـس و  زا  هنانیبشوخ  رایـسب  یقلت  رب  ینتبم  فیرعت ، نیا  ًاـیناث : درادـن ؛ يا  هماـنرب  یـسایس  هعماـج  يونعم 

؛ دراد شیارگ  یکین  ریخ و  هب  ناسنا  ترطف  تشرـس و  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  .دنتـسه  وسور  كال و  برغ  رد  نآ  صخاـش  نارکفتم 
.درک (1) تلفغ  ناسنا  يرگمتس  يرگزواجت و  تعیبط  زا  دیابن  یلو 

تیالو يارجم  زا  تیاده  هب  فوطعم  هنالداع  تیریدم ) ) ریبدت . 4-2-1

هب زاین  دح  رد  هک  دوب  اهنآ  کیسالک  یلک و  یـسانشرابت  یـسررب  ینیمخ  ماما  تئارق  رد  تسایـس  موهفم  كرد  يارب  ماگ  نیتسخن 
.درک (2) فیرعت  ار  تسایس  دیاب  ماما  تاریبعت  تارابع و  ساسا  رب  دیاب  مود  مدق  رد  .دش  هتخادرپ  نآ 

تیاده هب  فوطعم  ریبدت  تیریدم و  يانعم  هب  تسایـس  تفگ : ناوت  یم  ینیمخ  ماما  یـسایس  يارآ  اه و  هزومآ  عومجم  هب  هجوت  اب 
، هنالداع ریبدـت  هکلب  تسا ؛ نارحب  تیریدـم  هن  تلود و  هن  تردـق و  هن  ماـما  هشیدـنا  رد  تسایـس  عوضوم  ور  نیا  زا  تسا ؛ هعماـج 

تیریدم هکلب  تسین ؛ نارحب  تیریدم  ًافرص  تسایس ، .تسا  تیاده  اوقت و  رب  ینتبم 

ص:158

ص431. ج13 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ار تسایس  تاقتـشم  هژاو  راب  نآ 748  تاقتـشم  اب  راـب و   589 ماما ، هفیحـص  يدلج  هعومجم 22  رد  طـقف  ینیمخ ، ماـما  ( . 2 - ) 2

.تسا هدرک  لامعتسا 
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تسادق بحاص  ور  نیا  زا  تسا ؛ یهلا  یناسنا و  ياه  شزرا  رارقتسا  داجیا و  يارب  رشب  تیاده  تداعـس و  تهجرد  ییالو  یهقف و 
ریبدت موهفم  .تسا  یهقف  تیریدم  ای  ریبدت  نکر ، نیلوا  دراد : موقم  نکر و  هس  ماما  رظنم  زا  تسایس  فیرعت ، نیا  هب  هجوت  اب  .تسا 

لاـم و ناـج ،  ) تینما مظن و  داـجیا  يوج  تسج و  رد  یمالـسا  هزوـمآ  رظنم  زا  یمالـسا  مکاـح  .دراد  تسایـس » تیهاـم   » هب هراـشا 
روشک و هرادا  یعاـمتجا و  طـباور  میظنت  تهج  رد  ییوج  هراـچ  ریبدـت و  عوـن  ره  هب  تسایـس  ور  نیا  زا  تسا ؛ نادنورهـش  ضرِع )

.دوش یم  قالطا  هعماج 

رد ار  نآ  ناوت  یم  هک  روط  ناـمه  تسا ؛ تسایـس  رد  تکرح  تهج  هب  رظاـن  رـصنع ، نیا  .تساوقت  تیادـه و  رـصنع  نکر  نیمود 
یهلا برق  ریسم  رد  تکرح  اب  یعامتجا  یسایس -  ياه  شنک  .درک  وجو  تسج  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  يراتفر  يرظن و  ینابم 

: دنیامرف یم  ور ، نیازا   (2) تسادخ ؛ زین  دصقم  أدبم ، نوچمه  ماما ، یـسایس  یـسانش  ناسنا  رظنم  زا  .دـنبای  یم  تلاصا  اوقت (1)  و 
(3) دوش .» یم  متخ  ترخآ  هب  عورش و  اجنیا  زا  هک  یمیقتسم  طارص  کی  ...تسایس  »

نیا .تسا  هعماـج  لاـمک  تداعـس و  تیادـه ، ریـسم  رد  ناـسنا  هب  یهد  تهج  تسایـس ، ياوتحم  هرهوج و  ماـما ، ترـضح  رظنم  زا 
.تسا نیموصعم  همئا  تماما  ایبنا و  يربهر  يانعم  نامه  تسایس 

ام تایاور  رد  نیا  .تسا  دارفا  حالـص  هعماج و  حالـص  هک  ییاج  نآ  هب  دنک ، تیادـه  دربب و  هار  ار  هعماج  هکنیا  يانعم  هب  تسایس 
هدابعلا هساس  هک  ...هعماج  ترایز  اعد و  رد  تسا و  هدش  تباث  تسایس  ظفل  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا یبن  يارب 

ص:159

.ْمُکاْقتَأ ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  ( . 1 - ) 1
.َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  ( . 2 - ) 2

ص 432. ج 13 ، ماما ، هفیحص  ( . 3 - ) 3
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نأش ظاحل  نیدب  .دـشاب (1)  لـفکتم  ار  تما  تسایـس  هک  دـش  ثوعبم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هک  اـجنآ  رد  تسه ، مه 
تساهنآ هدهع  رب  هعماج  يدرف  یعامتجا و  تیاده  تیلوئسم  هک  تهج  نیا  رد  مالسا  املع  ایلوا و  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم يایبنا 

.دنتسه ربارب 

رد ار  هعماج  ناسنا و  داعبا  مامت  دریگب و  رظن  رد  ار  هعماج  حـلاصم  مامت  .دربب  هار  دـنک و  تیادـه  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  تساـیس ،
صتخم نیا  تسه و  دارفا  حالص  تسه ؛ تلم  حالص  تسه ؛ ناشحالص  هک  يزیچ  نآ  فرط  هب  دنک ، تیاده  ار  اهنیا  دریگب و  رظن 

.مالسا (2) رادیب  ياملع  اهنآ  عبت  هب  تسا و  ایلوا  ایبنا و  هب  صتخم  نیا  .دننک  هرادا  دنناوت  یمن  ار  تسایس  نیا  نارگید  .تسایبنا  هب 

یسایس تکرح  گنهآ  .تسا (3)  تسایس  تیاغ  هب  رظان  ماما  هاگدید  زا  تلادع  رصنع  .تسا  تلادع  رصنع  تسایس ، نکر  نیموس 
ياه تیعقاو  اه و  نارحب  اب  هطبار  داجیا  نمـض  یمالـسا  تسایـس  .دـشاب  ینایحو  هنـالداع  ياـه  شزرا  اـه و  ناـمرآ  يوس  هب  دـیاب 

دنمزاین تسایس  ماما ، یسایس  هشیدنا  رد  رگید  ترابع  هب  دهد ؛ رارق  ام  يورارف  ار ، اه  نامرآ  فده و  هب  لوصو  یگنوگچ  دوجوم ،
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمغیپ  : » دنتـسین یمالـسا  هنالداع  ياهراجنه  اهرواب و  زج  يزیچ  كالم  نیا  هک  تسا  رایعم  كالم و 

تمکح ساسا  رب  ماـما  رظنم  زا   (4) یعامتجا .» تلادـع  طسب  هزیگنا  اب  نکل  ناهج ؛ ياه  تموکح  ریاس  لثم  داد  تموکح  لیکـشت 
.تسا یهلا  ریذپانرییغت  ياه  تنس  زا  یگشیمه و  تمکح ، نیا  .دننک  یگدنز  یهلا  ماکحا  دودح  رد  هنالداع  دیاب  مدرم  راگدیرفآ 

ءزج ار  تلادع  دوخ ، هناسانش  ناسنا  ریسفت  هب  هجوت  اب  ینیمخ  ماما 

ص:160

ص 431. نامه ، ( . 1 - ) 1
ص432. نامه ، ( . 2 - ) 2
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.دناد یم  نَسَح  لامک و  ریخ ، هلوقم  زا  ار  نآ  هتاذ  یف  ناسنا و  ترطف 

رد هک  هیهلا  ياه  ترطف  زا  .تسا  رفنتم  نازیرگ و  ًاترطف  فاستعا  روج و  زا  تسا و  عضاـخ  هنـالداع  تمـسق  لـباقم  رد  ًاـترطف  بلق 
.تسا (1) نآ  لباقم  رد  عوضخ  لدع و  بُح  تسا ، رّمخم  رشب  تاذ  نومک 

: دیامرف یم  موصعم  ریغ  يارب  نآ  ندوب  یبسن  یعقاو و  تلادع  هب  یسرتسد  ناکما  فیرعت و  رد  ماما 

زج یقیقح ، لادتعا  .تسا (2)  هیقالخا  لئاضف  تاهما  زا  نآ  طیرفت و  طارفا و  نیب  طـسو  دـح  زا : تسا  تراـبع  تلادـع  هک  نادـب 
.تسین (3) روسیم  رّدقم و  رگید  یسک  يارب  ...لماک  ناسنا  يارب 

ترثـک و رد  تدـحو  تیؤر  يرخا ، تراـبع  هب  قح و  هب  قلخ  زا  قلخ و  هب  قح  زا  باـجتحا  مدـع  زا  تسا  تراـبع  نآ  رد  تلادـع 
رتزیت ریشمش  زا  رت و  کیراب  وم  زا  طارص  هک  تسا  هفیرش  ثیداحا  رد  (4) و  تسا ؛ هللا  لها  لّمُک  صتخم  نیا  تدحو و  رد  ترثک 

.دراد (5) ار  هیقیقح  تیطسو  لادتعا ، دح  هک  تسا  نامه  يارب  .تسا 

تـسایس تموکح و  ییارجا  رازبا  مالـسا  ماکحا  تموکح و  فده  نامرآ و  تیاغ  تلادع ، یـسایس ، یعامتجا و  دـعب  رد  ور  نیازا 
: تسا تلادع  رارقتسا  يارب 

يرازبا روما  ضرعلاب و  بولطم  ماکحا ، هکلب  دنشاب ؛ یم  تموکح  نوئش  زا  ینأش  ماکحا  نیا  دنتسه و  مالسا  نیناوق  یعرـش  ماکحا 
.تسا (7) یلاعت  قح  تفص  طسب  نامه  تلادع  طسب  هتبلا   (6) تلادع ؛ شرتسگ  تموکح و  يارجا  يارب  دنتسه 
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: درادن نامکاح  فیط  زا  یصاخ  رشق  هب  صاصتخا  تسایس  تموکح و  روما  رد  تلادع  ماما  رظنم  زا 

سلجم و زا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ياه  ناگرا  ریاس  رد  هک  تسین  نآ  تاقلعتم  هییاضق و  هوق  صوصخم  یمالـسا  لدـع  هب  لـمع 
يدـج روط  هب  زین  روما  نایدـصتم  رگید  جیـسب و  اه و  هتیمک  نارادـساپ و  هاپـس  یماظتنا و  یماـظن و  ياوق  نآ و  تاـقلعتم  تلود و 

.تسا (1) حرطم 

رد يدـیلک  موهفم  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  تلادـع  رـصنع  تسا ؛ هدـمآ  ماما  یـسایس  هشیدـنا  ینابم  ثحب  قوف و  تارابع  رد  هک  نانچ 
يایاوز مامت  یـسایس و  نامکاح  يداع و  نادنورهـش  یتخانـش  ناور  داعبا  یمامت  رد  هک  تسا  یمالـسا  تسایـس  یـسایس و  هشیدنا 

رایعم لوقاش و  شقن  تسایـس ، رد  تلادـع  شقن  عقاورد ، .دـشاب  هتـشاد  نایرج  دـیاب  تموکح  یـسایس  ياهداهن  یتخانـش و  هعماج 
: تسا هدمآ  تایاور  رد  هک  روط  نامه  تسا ؛ تموکح  یسایس  شنک  یتسردان  یتسرد و 

ظاحل نیدب  (4) ضرالا .» یف  هللا  نازیم  لدـعلا   » (3) روجلا ؛» هسایـسلا  سئب   » (2) لدعلا ؛» هسایسلا  لامج  « ؛» لدعلا هسایـسلا  كالم  »
صقن هطقن  زا  لماک  ناسنا  ریـس  قیرط  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماما  .تسا  لادتعا  تلادـع و  زین  میقتـسم  طخ  كالم  یتح 

(5) تسا .» لدتعم  ریس  میقتسم و  طخ  هک  تسا  تلادع  تیبوبر ، زع  لامک  ات  تیدوبع 

نکمم يدرف  یتخانـش و  ناور  تلادع  نودب  هک  تسا  یعامتجا  یـسایس و  تلادـع  ققحت  ینیمخ  ماما  هاگدـید  رد  رگید  مهم  هتکن 
تلادع ققحت  هک  روط  نامه  تسین ؛
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: تسا لاحم  یعرش  نیناوق  ماکحا و  نودب  یعامتجا  یسایس و 

هک دوش  لیکشت  هقح  هلداع  تموکح  دنک و  زورب  تکلمم  رد  تلادع  عرش ، لدع و  ماقم  هب  بضغ  توهش و  ندش  میلست  زا  دعب  و 
ملظ دوش ؛ یم  رداص  ناسنا  زا  هکنآ  الا  تسین ؛ يزیچ  کی  لدع  .دـشاب (1)  هقح  نیناوق  قح و  نآ  رد  يامرفکح  نآ و  رد  نکراک 

.دوش (2) یم  رداص  ناسنا  زا  هک  تسا  نآ  مه 

نیملـسم لاملا  تیب  هب  هک  دـشاب  یمکاح  کی  مییوگ : یم  اـم  .تلادـع  تموکح  مییوگ  یم  یمالـسا ، تموکح  مییوگ  یم  هک  اـم 
.دنکن (3) تنایخ 

ینیمخ ماما  هاگن  رد  تسایس  عاونا  . 2

هراشا

ماـما .مینک  یم  لاـبند  تسایـس ، یـسانش  هنوگ  رظنم  زا  ار  نآ  ياـنعم  تسایـس ، موهفم  ياـیاوز  داـعبا و  رتـشیب  یـسررب  يارب  نونکا 
.دنک یم  میسقت  مسق  هس  هب  ار  تسایس  دوخ ، یسانش  هعماج  یسانش و  ناسنا  یسانش ، یتسه  يدابم  ینابم و  ساسا  رب  ینیمخ 

( یناطیش  ) يروتاتکید هطلس و  هب  فوطعم  تسایس  . 3/1

رد یمومع  تحلـصم  ظفح  ياج  هب  هک  ارچ  تسا ؛ دساف  یناطیـش و  بیرف ، هعدـخ و  غورد ، رب  ینتبم  تسایـس  ینیمخ  ماما  هاگن  زا 
زا دوخ  فادـها  هب  یباـیتسد  يارب  تلود  تموکح و  رگا  عـقاورد  .دوـش  یم  هدـناشک  یهورگ  یـصخش و  يدرف ، تعفنم  بلج  یپ 

یـسایس هشیدنا  رد  .تسا  رـشب  یهلا  ترطف  فالخرب  دودرم و  تسایـس  نیا  دشاب ، يروتاتکید  يرگ و  هطلـس  یپ  رد  یناطیـش  رازبا 
: دیامرف یم  ماما  رگید  ياج  رد   (4) تسا .» يرگمتس  يروتاتکید و  یناطیش و  ياه  تموکح  تسا ، دودرم  هچنآ   » مالسا
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رد هیرطیق و  میورب  مییاـیب و  نوریب  سبح  زا  رگید  ـالاح  هک  دوب  اـنب  میدوب و  سبح  رد  اـم  هک  یتقو  .مراد  مدوخ  نم  مه  هصق  کـی 
زا ترابع  تسا ؛ هعدـخ  زا  تراـبع  تسا ؛ ییوگغورد  زا  تراـبع  تسایـس  اـقآ ! هک  تفگ  ...تقو  نآ  تینما  سیئر  میـشاب ، رـصح 
هب تسایس  هتبلا  ...تسامش  لام  تسایـس  نیا  متفگ : وا  هب  نم  .ام  يارب  دیراذگب  ار  نیا  .تسا  یگتخوسردپ  زا  ترابع  تسا ؛ بیرف 

لاوما و رب  طلـست  اهزیچ ، ریاس  ریوزت و  هلیح و  اب  مدرم و  لواپچ  ییوگغورد ، اـب  ییوگغورد ؛ هک  دـنیوگ  یم  اـهنیا  هک  ییاـنعم  نآ 
.تسا (1) یناطیش  تسایس ، نیا  .درادن  یمالسا  تسایس  هب  یطبر  چیه  تسایس  نیا  مدرم ، سوفن 

( یناویح  ) یناسفن هافر و  هب  فوطعم  تسایس  . 3/2

یپ رد  ًافرص  هک  تسا  یناویح  يا و  هراما  سفن  تسایس  مود ، عون  میمانب ، یناطیش  هعدخ و  هلاض ، تسایس  ار  تسایس  لوا  عون  رگا 
، ینیمخ ماما  یـسایس  یـسانش  ناسنا  هاگدید  زا  .تسا  يدرف  یعامتجا و  تینما  يّدام و  هافر  نیمأت  یناسفن و  ياه  شهاوخ  ياضرا 

حالـص ریخ و  يدام ، ياهزاین  طقف  نوچ : تسا ؛ صقان  تسایـس  تیاهنرد  دوش ، ارجا  مه  حیحـص  روط  هب  رگا  تسایـس  زا  عون  نیا 
: تسا هدرک  ظاحل  ار  یناویح 

، دشاب مه  رگا  حیحص  ياه  تسایس  ...دشاب  وا  نوئـش  همه  كاروخ  ندروخ و  هک  تسین  ناویح  طقف  ناسنا  .درادن  دعب  کی  ناسنا 
رد هک  تسا  یتسایس  زا  یصقان  ءزج  تسایـس  نیا  ...تسا و  یناویح  دعب  نآ  درب و  یم  هار  دنک و  یم  تیاده  دعب ، کی  رد  ار  تما 
دنک ارجا  رگا  مه  ار  حیحص  تسایس  یتلود  کی  يروهمج ، سیئر  کی  یتموکح ، کی  ...تسا  هدش  تباث  ایلوا  ایبنا و  يارب  مالسا 

.تسا (2) هدوب  ایبنا  يارب  هک  تسا  تسایس  زا  یناویح ]  ] يدُعب کی  تسایس  نیا  دشاب ، تلم  حالص  ریخ و  هب  و 
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( یمالسا  ) یهلا یناسنا و  هب  فوطعم  تسایس  . 3/3

يونعم یناسنا و  ياه  شزرا  ییافوکـش  تهج  رد  دیاب  ناسنا  یناویح  يّدام و  ياهزاین  نیمأت  رب  هوالع  تلود  تسایـس ، عون  نیا  رد 
مکاح هک  تسا  یهلا  یـشزرا و  ماظن  بولطم ، یـسایس  ماظن  ینیمخ ، ماما  یـسایس  هشیدـنا  ینابم  ساسا  رب  هک  ارچ  دـنک ؛ شالت  زین 

: تسا یمالسا  هعماج  يورخا  يویند و  هنامیکح  ریبدت  راد  هدهع  یمالسا 

رد ار  هعماج  ناسنا و  داعبا  مامت  دریگب و  رظن  رد  ار  هعماج  حـلاصم  مامت  .دربب  هار  دـنک و  تیادـه  ار  هعماـج  هک  تسا  نیا  تساـیس 
هب عورش و  اجنیا  زا  هک  یمیقتسم  طارـص  کی  ...دوش  یم  هتفگ  میقتـسم  طارـص  نآرق  رد  ...هک  تسا  نیا  تسایـس  .دریگب (1)  رظن 

.دوش (2) یم  متخ  ترخآ 

هب دشاب ؛ هدـش  تیبرت  یمالـسا  ياه  شزرا  بادآ و  اب  دوخ  دـیاب  هعماج  ریبدـت  تیادـه و  تیبرت ، زا  لبق  یمالـسا  مکاح  ور  نیا  زا 
، ود نیا  هک  ارچ  تسا ؛ مهم  زین  مکاـح  نآرب  هوـالع  دراد ؛ تیمها  مکاـح  يدـمآراک  تموکح و  هوحن  ماـما  رظنم  زا  رگید  تراـبع 

.دنتسه مه  اب  یقطنم  طابترا  رد  لمکم و 

تسایس زا  رگید  فیرعت  . 5

طباور تلم ، مکاح و  نیب  هطبار  تسیچ ؟ تسایـس  رگم  : » دـننک یم  فیرعت  هطبار  يانعم  هب  ار  تسایـس  رگید  ياج  رد  ینیمخ  ماما 
هب هجوت  اب  ار ، تسایـس  اـج  همه  ینیمخ  ماـما  .تسا  قیقد  رایـسب  یملع و  فیرعت ، نیا  اـیوگ   (3) اه .» تموکح  ریاـس  مکاـح و  نیب 

ياـه میژر  اـه و  تلود  ناوت  یم  نآ  هلیـسو  هب  دـندرک  فـیرعت  یملع  ًـالماک  ار  تسایـس  اـجنیا  یلو  دـندومن ، فـیرعت  نآ  تیاـغ 
هسیاقم و فیصوت ، ار  نوگانوگ 
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.داد ناشن  رادومن  لکش  هب  ار  قوف  ترابع  ناوت  یم  بلطم  ندش  نشور  يارب  .درک  یبایشزرا 

هطبار هعماجرب  مکاح  ياه  شزرا  .تسین  هعماج  ياـهرواب  تلم و  گـنهرف  زج  يزیچ  طـباور  تسادـیپ ، رادومن  رد  هک  روط  ناـمه 
.تساه تیامح  اه و  تساوخرد  زا  يا  هعومجم  شور  ریبعت  هب  ای  فیلکت  قح و  رب  ینتبم  هک  دـهد  یم  ناـماس  ار  مدرم  تموکح و 

تابث ماوق و  ياراد  زین  یـسایس  ماظن  تموکح و  دـشاب ، يرتشیب  تیلوبقم  تیعورـشم و  هب  فوطعم  رت و  هنـالداع  طـباور  نیا  هچره 
.دوب دهاوخ  يرتشیب 

يدنب عمج  . 6

یتسه ياـیاوز  یماـمت  هک  دـنهد  یم  رارق  راـیتخا  رد  تسایـس  زا  یتئارق  رگن ، عماـج  سانـش  نید  یعیـش و  ملاـع  نیا  ینیمخ ، ماـما 
يورخا يویند و  ياهزاین  هب  هیکت  اب  ناشیا  .دهد  یم  ششوپ  ار  ...و  ینافرع  یهقف ، یمالک ، یسانش ، هعماج  یسانش ، ناسنا  یسانش ،

هنایارگ تیاغ  هنایارگنامرآ و  تکرح  يارب  يو  .تسا  یمالـسا  هنالداع  تاررقم  ماکحا و  هلیـسو  هب  ناسنا  یعامتجا  تیاده  یپ  رد 
اب ار  تسایس  رصنع  دوخ ،
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.دنیب یم  طبترم  یهلا  ینایحو و  ياه  هزومآ  اب  ار  تسایس  موهفم  ور ، نیازا  دنز ؛ یم  دنویپ  ینید  ياه  شزرا 

نید موهفم  تیهام و   ( ب

هب مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  ار  نآ  هک  تسا  یتاررقم  ماـکحا و  هعومجم  زا  تراـبع  نید 
يا هنوگ  هب  تسا ؛ عماج  صوصن و  همه  متاخ  یمالـسا ، صوصن  نیا  ینیمخ ، ماما  هاگن  زا  .دـنا  هدـناسر  اـم  تسد  هب  صن  تروص 

ترثک هاـگن  نید ، هب  ماـما  هاـگن  رگید  ریبعت  هب  تسا ؛ یعاـمتجا  يدرف و  ددـعتم  يازجا  اـه و  هفلؤم  ياراد  هدرتسگ و  نآ  ورملق  هک 
.تسا هداد  ششوپ  ار  ناسنا  يورخا  يویند و  تداعس  هب  طوبرم  لئاسم  یمامت  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هنایارگ 

یبتکم .دراد (1)  مکح  روتـسد و  دوش ، یم  ربق  دراو  هک  یعقوم  ات  دوش  یم  دـلوتم  هک  يزور  زا  ناسنا  یگدـنز  ماـمت  يارب  مالـسا 
یماظن و یـسایس و  یگنهرف و  يونعم و  يّدام و  یعامتجا و  يدرف و  نوئـش  مامت  رد  يدیحوت  ریغ  ياه  بتکم  فالخ  رب  هک  تسا 

شقن يونعم  يّدام و  تفرـشیپ  هعماج و  ناسنا و  تیبرت  رد  هک  زیچان  رایـسب  ولو  هتکن ، چـیه  زا  دراد و  تراظن  تلاـخد و  يداـصتقا 
.تسا (2) هدومنن  راذگورف  دراد ،

یتایح و يرورـض ، نید  هب  رـشب  زاین  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نید  تیهام  یملع  ياـه  تفرـشیپ  همه  دوجو  اـب  ماـما  ترـضح  رظنم  زا 
.تسا یمئاد 

زا هک  تسا  یهار  میلعت ، تیبرت و  هار  اهنت  تسا و  راکـشآ  یهارمگ  رد  یّما و  اـیبنا ، میلاـعت  ربارب  رد  شیاـه  تفرـشیپ  همه  اـب  رـشب 
.دوش (3) یم  هئارا  یلاعت  قح  یحو و  هیحان 
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داعبا زا  يدعب  مادکره  هک  دراد  يددـعتم  داعبا  ناسنا  تیهام  ترطف و  قباطم  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدـش  لزان  ناسنا  تیادـه  يارب  نید 
.دراد ددعتم  يایاوز  داعبا و  ناسنا  تیهام  عبت  هب  نید  تیهام  اذلو  دنک ؛ یم  تیاده  ار  یناسنا  ددعتم 

همه رب  لمتشم  نآرق  هک  تسا  روط  نیا  .تسا  هدرکن  رییغت  هملک  کی  یتح  تسا ، ظوفحم  تسا و  نآرق  شدنس  هک  مالسا  بهذم 
؛ دراد رهاـظ  دراد ؛ تیهاـم  دراد ؛ تیونعم  تسا ، زیچ  همه  مدآ  هک  روط  نیمه  تسا ؛ يزاـس  ناـسنا  باـتک  کـی  ینعی : تسا ؛ زیچ 

.دراد (1) نطاب 

تفرعم هب  نآ  زا  هک  دراد  زین  ینیع  یجراـخ و  دوجو  ياراد  نید  اـه  نیا  رب  نوزفا  میتـفگ ؛ نخـس  نید  رهوگ  تیهاـم و  زا  رت  شیپ 
ناماس ار  نارادـنید  یعامتجا  يدرف و  طباور  دراد و  نایرج  هعرـشتم  فرع  هعماـج و  نورد  رد  ینید ، تفرعم  .دوش  یم  ریبعت  ینید 

یگنهرف و یـسایس ، یعاـمتجا ، لـماوع  زا  يا  هعومجم  هکلب  دـیآ ؛ یمن  دـیدپ  نید  تیهاـم  نورد  زا  طـقف  ینید  تفرعم  .دـهد  یم 
دوش یم  بیسآ  راچد  دشابن ، سانش  نید  ياملع  و  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم هارمه  رگا  ور ، نیازا  دنتـسه ؛ لیخد  نآ  شیاز  رد  یناور 

ینید و تفرعم  یسانش  بیسآ  رد  ینیمخ  ماما  دیدرت  یب  .دوش  یم  دای  نآ  زا  ینید  لفاحم  رد  نید  یسانش  بیـسآ  ناونع  تحت  هک 
: دندوب دوخ  رصع  ناماگشیپ  زا  نید  زا  تافارخ  ندودز 

زا تسا  ترابع  مالـسا  هک  دـید  دـهاوخ  دـنک ، رظن  یـسایس  یعامتجا و  یقوقح و  يداصتقا و  نیناوق  ...ماـکحا  هب  ًـالامجا  سک  ره 
یم رگا  .دنا (2)  هدرب  نامگ  نیملسم  نالاس  نهک  ناناوج  زا  يریثک  هکلب  یـضعب  هکنیا  امک  تسین ؛ فرـص  یقالخا  يدابع  ماکحا 

ار زیچ  همه  ارگـسپاو  يامن  سدقم  يا  هدـع  .تسا  هعیـش  هاش ، هک  يدینـش  یم  باوج  هلـصافالب  تسا ؛ نئاخ  هاش  ییوگب  یتساوخ 
مارح
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هعجاف نیا  دننادب و  یضعب  دیاش  دنتسناد و  یم  قسف  هانگ و  کی  هباثم  هب  ار  تسایـس  تموکح و  رد  تلاخد  یتح  .دنتسناد (1)  یم 
میلعت مدرم  هب  دننک و  غیلبت  ار  مالسا  تاماظن  ماکحا و  دیاقع و  هک  تساهقف  هفیظو  .دوب (2)  نآ  هب  يالتبم  مالسا  هک  تسا  یگرزب 

.دنهد (3)

تـسا یتاماظن  دعاوق و  تاررقم ، هعومجم  درک : فیرعت  هنوگ  نیا  ار  نید  هصالخ  روط  هب  ناوت  یم  ماما  تانایب  عومجم  هب  هجوت  اب 
يورخا يویند و  تداعـس  يارب  یعامتجا  يدرف و  ماکحا  قالخا ، دیاقع ، رب  لمتـشم  هک  هدرک  لزان  رـشب  تیاده  يارب  دنوادخ  هک 

.تسا

مشش سرد  هصالخ 

نآ هرابرد  یـسایس  مولع  نادنمـشیدنا  هک  تسا  یناسنا  مولع  رد  يدـیلک  میهافم  نیرت  هدـیچیپ  نیرت و  یلاجنج  زا  تسایـس  موهفم 
ریز زا  تسایـس  ملع  اریز  تسا ؛ نآ  ياه  ضرف  شیپ  اه و  هفلؤم  اوتحم ، رد  ماهبا  دوجو  زین  نآ  تلع  نیرت  مهم  .دـنرادن  رظن  عامجا 

زا ثحب  هنوگره  ور ، نیازا  و  تسا ؛ نیرق  یـشزرا ، ياه  ضرف  شیپ  اب  هراومه  هک  دوش  یم  بوسحم  یناـسنا  مولع  ياـه  هعومجم 
.تسا نکمم  ریغ  اهرواب  اه و  شزرا  زا  تسایس  شناد  کیکفت  تاداقتعا و  هیرظن و  هب  قوبسم  تسایس  ملع  ینابم  لوصا و 

، هیبـنت تساـیر ، تموکح ، زا : تسا  تراـبع  نآ  یناـعم  هدـش و  هتفرگ  سوـسی  ساـس ، هشیر  زا  تسایـس  مالـسا ، یـسایس  ناـبز  رد 
.تسارح يرادهگن و  تلادع ، ندرکریبدت ، ندرک ، تلحصم  ندرک ، هرادا  شرورپ ،

، یتاقیقحت یملع و  لفاحم  رد  تسایس  زا  فیرعت  نیرت  مهم  نیرت و  عیاش  هزورما 
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ص278. ج21 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ( . 1 - ) 1
ص405. نامه ، ( . 2 - ) 2

ص175. هیقف ، تیالو  ومه ، ( . 3 - ) 3
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؛ تسا تسایـس  هژیو  راک  يرادمامز ، هوحن ي  هزورما  اما  هدوب ؛ دیکأت  رادمامز  صخـش  رب  هتـشذگ  راودا  رد  .تسا  نارحب  تیریدـم 
تسایس يدمآراک  درکراک و  تلاصا  تمس  هب  تلود  تردق و  تلاصا  زا  تسایـس  فیرعت  انعم و  یلماکت ، دنیارف  کی  رد  نیاربانب 

.دش لوحتم 

رتـشیب نارحب ، تیریدـم  هب  تسایـس  فیرعت  یلو  دوش ؛ یم  کـیدزن  ینیمخ  ماـما  فیرعت  هب  يدـحات  تیریدـم  هب  تسایـس  فیرعت 
عضو ظفح  یپ  رد  ًافرص  دنک و  یم  توکس  نادنورهش  تداعس  يراگتـسر و  تیاده ، هرابرد  هک  ارچ  دراد ؛ هناراک  هظفاحم  تیهام 

.تسا دوجوم 

هشیدنا رد  تسایـس  عوضوم  ور  نیا  زا  تسا ؛ هعماج  تیاده  هب  فوطعم  ریبدت  تیریدم و  يانعم  هب  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رد  تسایس 
.تسا اوقت  تیاده و  رب  ینتبم  هنالداع  ریبدت  هکلب  تسین ؛ نارحب  تیریدم  تلود و  تردق ، ماما 

مکاـح .دراد  تسایـس » تیهاـم   » هب هراـشا  هک  تسا  تیریدـم  اـی  ریبدـت  نکر ، نیلوا  دراد : موقم  نکر و  هس  ماـما  رظنم  زا  تساـیس 
، نکر نیمود  .تسا  نادنورهـش  ضرِع ) لام و  ناج ،  ) تینما مظن و  داجیا  يوج  تسج و  رد  یمالـسا  ياه  هزومآ  رظنم  زا  یمالـسا 

هـشیدنا يراتفر  يرظن و  ینابم  رد  هک  روط  نامه  تسا ؛ تسایـس  رد  تکرح  تهج  هب  رظان  رـصنع ، نیا  .تساوقت  تیاده و  رـصنع 
نیموس .دنـشاب  اوقت  یهلا و  برق  ریـسم  رد  هک  دنبای  یم  تلاصا  یتقو  یعامتجا  یـسایس -  ياه  شنک  میدید ، ینیمخ  ماما  یـسایس 

.تسا تلادع  رصنع  تسایس  نکر 

.دنتسین هنالداع  ياهراجنه  اهرواب و  زج  يزیچ  كالم  نیا  .تسا  رایعم  كالم و  دنمزاین  تسایس  ماما ، یسایس  هشیدنا  رد 

دساف یناطیش و  بیرف  هعدخ و  غورد ، رب  ینتبم  تسایس  ینیمخ  ماما  هاگن  زا 
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سفن تسایـس  مود ، عوـن  .تسا  یهورگ  یـصخش و  يدرف ، تعفنم  بلج  یپ  رد  یموـمع  تحلـصم  ظـفح  ياـج  هب  هک  ارچ  تسا ؛
رظنم زا  .تسا  يدرف  یعامتجا و  تینما  يّدام و  هافر  نیمأـت  یناـسفن ، شهاوخ  ياـضرا  یپ  رد  ًافرـص  هک  تسا  یناویح  يا و  هراـما 

ياهزاین طقف  نوچ : تسا ؛ صقان  تیاهنرد  زین  دوش ، ارجا  تسرد  رگا  یتح  تسایـس  عون  نیا  ینیمخ  ماـما  یـسایس  یـسانش  ناـسنا 
.تسا هدرک  ظاحل  ار  یناویح  حالص  ریخ و  يّدام و 

تـسا یتاماظن  دعاوق و  تاررقم ، هعومجم  درک : فیرعت  هنوگ  نیا  ار  نید  هصالخ  روط  هب  ناوت  یم  ماما  تانایب  عومجم  هب  هجوت  اب 
يورخا يویند و  تداعـس  يارب  یعامتجا  يدرف و  ماکحا  قالخا ، دـیاقع ، رب  لمتـشم  هدرک و  لزان  رـشب  تیادـه  يارب  دـنوادخ  هک 

.تسا
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تالاؤس

؟ تسا لکشم  هدیچیپ و  تسایس ، فیرعت  ارچ  . 1

.دیهد حیضوت  ار  نآ  مهم  نکر  هس  دیسیونب و  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ار  تسایس  یحالطصا  فیرعت  . 2

.دینک یبایزرا  دقن و  ماما  هاگدید  زا  ار  تردق  ظفح  بسک و  هب  تسایس  فیرعت  . 3

.دیهد حیضوت  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  یناویح  یناسفن و  هب  فوطعم  يانعم  هب  ار  تسایس  . 4

.دینک فیرعت  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ار  نید  . 5

رتشیب هعلاطم  يارب  عبانم 

؛ تسایس دیدج  لیلحت  هیزجت و  لاد ، تربار  . 1

.هغللا سوماق  برعلا ، ناسل  همان ، تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  . 2

؛ مالسا یسایس  هفسلف  رب  یشرگن  یئالکباراد ، لیعامسا  . 3

؛ تسایس ملاع  ياهداینب  ملاع ، نمحرلادبع  . 4

؛ ینک یلع  همجرت  تموکح ، هعماج و  رویآ ، کم  . 5

؛ تسایس ملع  لوصا  يرهاط ، مساقلاوبا  . 6
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؛ ملع تسایس  تسایس و  ملع  ثرو ، سکام  يرام  . 8

؛ تموکح تسایس و  يرداق ، یلع  دیس  . 9

.ینیمخ ماما  هریس  رد  یسایس  نارحب  تیریدم  قرغ ، اج  هداز  نیسح  نسحلاوبا  . 10

ص:172

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


تسایس نید و  ینیشن  مه  مود : شخب  سرد 7:

هراشا

متفه سرد  یلک  فادها 

تاـمیلعت نیا  فـشک  تسا و  مه  یـسایس  تاـمیلعت  ياراد  هکلب  تسا ؛ یـسایس  هیرظن  ياراد  مالـسا  هکنیا  هب  نایوجـشناد  ییانـشآ 
.دنک یم  ریبعت  مزال  داهتجا  هب  ار  نآ  ماما  هک  تسا  ایوپ  داهتجا  دنمزاین  یسایس 

يراتفر فادها 

سرد نیا  هعلاطم  زا  سپ  دور ، یم  راظتنا  نایوجشناد  زا 

.دننک نایب  ار  تسایس  نید و  یگتخیمآ  رد  . 1

.دنهد حیضوت  ار  مزال  داهتجا  . 2

.دنهد حرش  ماما  رظنم  زا  ار  یتموکح  نوناق  نید و  تبسن  . 3

.دننک نایب  ار  تسایس  ینید و  ياه  هزوح  هطبار  . 4

.دنهد حیضوت  ار  تسایس  اب  نید  ینیشنمه  مدع  مّهوت  للع  . 5

یموهفم دعُب  رد  تسایس  نید و  ینیشن  مه  فلا )

هراشا

اب ار  ود  نیا  ادتبا  روظنم  نیمه  هب  ؛ش  دراد تسایس  نید و  موهفم  زا  ام  یقلت  ریسفت و  هب  یگتسب  تسایـس ، تناید و  یموهفم  طابترا 
.مینک یم  یسررب  یموهفم  ظاحل  هب  ار  ود  نیا  تبسن  نونکا  .میدرک  یفاکش  دبلاک  ینیمخ  ماما  راثآ  هب  هجوت 

هقبط مسق  هس  هب  ار  اهنآ  ناوت  یم  ثحب  رد  تلوهـس  يارب  یلو  تسا ؛ حرطم  يددعتم  ياه  هاگدـید  تسایـس  نید و  تبـسن  هرابرد 
: درک يدنب 
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نیا .دـنناد  یم  ادـج  تسا ، مأوت  يویند  روما  اب  هک  تسایـس  تیهام  اب  ار  نآ  نید ، ندوب  یقـالخا  سدـقت و  هب  هجوت  اـب  یخرب  لوا :
يدرف ینورد و  هبرجت  يونعم ، سدقم ، يورخا ، ار  نید  تحاس  یلو  تسا ؛ نید  هب  دقتعم  یمالسا  مسیرالوکس  هب  فورعم  هاگدید 
بلاق رد  دارفا  طباور  راد  هدهع  طقف  ار  نید  نانیا  رگید ، نابز  هب  دناد ؛ یم  یسایس  یعامتجا و  یگدنز  زا  يرب  ار  نآ  نأش  هتسناد و 

.تسا هدش  هتفگ  زین  یلقادح  نید  اهنیا ، نید  ثیح ، نیا  زا  هک  دنناد  یم  تایقالخا  تادابع و 

، یلک لوصا  تموکح و  ترورض  مالـسا ، نید  تایقالخا ، تادابع و  رب  هوالع  دندقتعم : دنتـسه و  یطـسو  دح  رگید  يا  هدع  مود :
؛ تسا هدرک  راذگاو  يرشب  لقع  هب  ار  یئزج  روما  یلو  تسا ؛ هدرک  نایب  ار  ...و  يدازآ  لصا  لالقتسا ، لصا  هطلـس ، یفن  لصا  لثم 

یمن نید  تسا و  ناکم  نامز و  تاریغتم  لئاسم  زا  یعامتجا  یـسایس  روما  تسا و  تاتباث  روما  زا  نید  ناـنآ  رظنم  زا  رگید  ریبعت  هب 
یعامتجا و ماظن  رب  مکاح  لوصا   ) یـسایس هیرظن  طقف  مالـسا  اذـل  دـشاب ، یـسایس  دودـحمان  یئزج و  ریغتم  روما  يوگخـساپ  دـناوت 

.درادن تلاخد  یسایس ) یگدنز  یئزج  روما   ) یسایس تامیلعت  رد  یلو  دراد ؛ یسایس )

قالخا و يدابع ، روما  رب  هوالع  ینعی : دراد ؛ یـسایس  تامیلعت  مه  یـسایس و  هیرظن  مه  مالـسا  هک  تسا  دقتعم  هاگدـید ، نیا  موس :
یسایس تامیلعت  فشک  اهتنم  تسا ؛ هدرک  نایب  مه  ار  یسایس  یئزج  تامیلعت  روما و  یعامتجا ، یسایس - ماظن  رب  مکاح  لوصا  نایب 

.تسا يرثکادح  نید  هب  فورعم  هیرظن  نیا  .دنک  یم  ریبعت  مزال  داهتجا  هب  نآ  زا  ینیمخ  ماما  هک  تسایوپ  داهتجا  دنمزاین 

تسایس نید و  یگتخیمآرد  . 1

يانعم هب  ) یسایس تامیلعت  شلماک  يانعم  هب  یسایس  هیرظن  ماما  رظنم  زا 

ص:174
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یـسایس یئزج  ماکحا  طابنتـسا  كرد و  اهتنم  تسا ؛ يرثکادـح  نید  عون  زا  مالـسا  نید  ور ، نیازا  تسا ؛ هدـمآ  مالـسا  رد  ( شماع
هدرتسگ فیط  کی  رد  تسایس  نید و  تبـسن  نالئاق  تفرگ : هجیتن  ناوت  یم  قوف  بلاطم  عومجم  زا  .تسا  ینید  صـصخت  دنمزاین 

.دراد دوجو  يددعتم  ياه  هاگدید  نیب  نیا  رد  دنتسه و  يرثکادح  نآ ، رگید  فیطرس  یلقادح و  نآ  رس  کی  هک  دنراد  رارق 

ماـمت هب  ییوگخـساپ  هب  رداـق  هک  تسا  يرثکادـح  هاـگن  نید ، هب  شهاـگن  دراد  نید  هب  لـماک  عماـج و  شرگن  هـک  ماـما  ترـضح 
نوئـش عیمج  رد  نآ  طسب  مالـسا و  ماـکحا  هب  ًـالامجا  سک  ره   » .تسا تلود  یـسایس و  هعماـج  ناـسنا و  يونعم  يّداـم و  ياـهزاین 

(1) تسین .» فرص  یقالخا  يدابع  ماکحا  زا  تسا  ترابع  مالسا  هک  دید  دهاوخ  ...دنک  رظن  هعماج 

: دیامرف یم  دایز  دیکأت  اب  رگید  ياج  رد 

نآ رد  یتح  ادخ  ياه  توعد  انثتـسا ، یب  .دریگ (2)  یم  همشچرس  مالسا  زا  زین  ندم  تسایس  تسا و  تسایـس  شمامت  مالـسا  هللاو 
.تسا (3) رادروخرب  یسایس  یعامتجا و  يانعم  زا  ادخ  دوخ و  نیب  تسا ، دارفا  یصخش  فیاظو  هک  ییاهزیچ 

تسایس ًاساسا   » (4) دنداد .» تموکح  لیکـشت  دـنا و  هتـشاذگ  تناید  رد  ار  تسایـس  هیاپ  هللا  لوسر  دوخ   » ماما یـسایس  هشیدـنا  رد 
شتدابع تسا و  مغدم  تادابع  رد  مالسا 
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کفنم رصنعود  تسایس  نید و  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رد  نیاربانب   (1) دراد ؛» یسایس  هبنج  کی  يدابع  هبنج  نامه  ینعی  تاسایس  رد 
؛ دنتسین

یثنخ و تلاح  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ییارجا  يوزاب  نید  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  اـب  .تسا  يرگید  لـمکم  مادـکره  هکلب 
ماجل یـسایس ، تردـق  نآ ، هجیتن  هک  دوش  یم  لیدـبت  كانرطخ  رـصنع  کی  هب  دوش ، ادـج  نید  زا  تسایـس  رگا  .دـبای  یم  ییاـیوپ 

؛ دش دهاوخ  رورش  ياه  ناسنا  تسد  تلآ  هتخیسگ و 

.دنریذپان کیکفت  هتخیمآ و  رگیدکی  رد  تسایس  نید و  ماما ، رظنم  زا  ساسا  نیا  رب 

يدیحوت ياه  بتکم  فالخرب  هک  تسا  یبتکم  مالـسا  (2) و  تسا ؛ تسایس  شزیچ  همه  هک  تسا  یـسایس  نید  کی  مالـسا ، نید 
هتکن چیه  زا  دراد و  تراظن  تلاخد و  يداصتقا  یسایس و  یگنهرف و  يونعم و  يّدام و  یعامتجا و  يدرف و  نوئـش  مامت  رد  رگید [ [

.تسا (3) هدومنن  راذگورف  زیچان  رایسب  ولو 

: دنتشاد راهظا  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم یگدنز  هب  هجوت  اب  رگید  ياج  رد 

تـسایس داعبا  ور ، نیازا  تسا ؛ هدوب  ناشتـسایس  نیع  ناشتناید  تناـید و  نیع  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا مالـسا و  ربماـیپ   ) ناـنآ تساـیس 
، دوب اهنآ  اب  نید  رما  هک  ییاه  ناـمه  .دـنداهن (4)  انب  اتکی  قلاخ  ياضر  یهلا و  نیمارف  ماـکحا و  هیاـپ  رب  ار  شیوخ  یلمع  يرظن و 

یم گنج  دوب و  شتسد  رد  ریشمش  مه  تفگ ؛ یم  ماکحا  مه  تفگ ؛ یم  هلئسم  مه  ریما  ترضح  .دنتشاد  ار  تسایـس  رما  اه  نامه 
اجنیا رد  هک  متـسین  اهدـنوخآ  نآ  زا  نـم  .دروآ (5)  ار  ریـشمش  دروآ و  ار  ثیدـح  مـه  دروآ ؛ ار  نآرق  مـه  هللا  لوـسر  دوـخ  .درک 

طقف هک  متسین  پاپ  نم  مریگب ، تسد  حیبست  منیشنب و 
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.مشاب (1) هتشادن  يراک  رگید  روما  اب  مشاب و  ناطلس  مدوخ  يارب  تاقوا  هیقب  مهد و  ماجنا  یمسارم  هبنشکی  ياهزور 

تسا هموظنم  زکرم  رد  مالسا  بتکم  ریوصت ، نیا  رد  .درک  میسرت  ماما  هاگدید  زا  ار  مالسا  رادومن  ناوت  یم  قوف  بلاطم  عومجم  زا 
دنتسه یمجسنم  لک  کی  هکلب  دنتسین ؛ کفنم  ریازج  نوچمه  داعبا  رـصانع و  نیا  یلو  تسا ؛ یعونتم  ياه  جوم  داعبا و  ياراد  هک 

.دننک یم  لماک  یقطنم  یلماعت و  هطبار  کی  رد  ار  رگیدمه  هک 

هک دراد  فلتخم  تایرظن  اه و  ماظن  زا  يا  هعومجم  مالـسا  دـنراد ، دـیکأت  ینیمخ  ماـما  تسا و  ناـیامن  رادومن  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.تسا (2) هدش  لزان  ناسنا  ددعتم  داعبا  هرادا  تیاده و  تهج 

مسیرالوکس یفن  تسایس و  نید و  یگتخیمآ  لیالد  . 2

هراشا

نید و یلماعت  هطبار  هرابرد  ینیمخ  ماما  يزادرپ  يروئت  رد  یفطع  هطقن  فرشا ، فجن  رد  لاس 1348  رد  هیقف  تیالو  سرد  عورش 
ود نیا  نیب  هک  دهد  یم  ناشن  ناوارف  دهاوش  لیالد و  هب  دانتسا  اب  ماما  ترضح  .تسا  هدوب  تسایس 
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.32 ص39 -  هیقف ، تیالو  نامه ، ( . 2 - ) 2
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: زا دنا  ترابع  هللا ) همحر  ) ماما لیالد  نیرت  مهم  زا  یخرب  .تسا  رارقرب  تدحو  عون  زا  يا  هطبار  موهفم ،

مالسا نیناوق  تیعماج  . 2/1

يرگن عماج  کی  لوصح  نآ و  ماکحا  مالسا و  يرظن  ینابم  هب  ناشیا  فارشا  ریثأت  تحت  ماما ، یعامتجا  یـسایس و  یهقف ، تایرظن 
لمأت یکدنا  اب  اریز  دنتـسه ؛ زین  یـسایس  ندوب  ینید  نیع  رد  نید  نیمارف  تامیلعت و  ناشیا  هاگدید  زا  .تسا  هدـمآ  تسد  هب  لیـصا 

: دیمهف میهاوخ  مالسا  ماکحا  رد 

یتموکح ماکحا  رد  يربدـت  نیرتمک  هک  سک  ره  يارب  هتکن  نیا  دراد ، تسایـس  هک  ینوئـش  مامت  اـب  تسا و  تسایـس  نید  مالـسا ،
هن تسادج ، تسایس  زا  نید  هک  دشاب  نیا  رب  نامگ  ار  هک  ره  سپ  ددرگ ؛ یم  راکشآ  دنکب ، مالـسا  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ،

.ار (1) تسایس  هن  تسا و  هتخانش  ار  نید 

همزال .تساه  نید  ّمتا  متاخ و  زین  مالسا  هدش و  لزان  رشب  تداعس  يارب  هک  تسا  یتاررقم  هعومجم  مالسا  ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا 
يدرف و یگدـنز  داعبا  مامت  رد  عاـمتجا  درف و  تداعـس  قیرط  هئارا  ندوب و  لـماک  تیعماـج ، همزـال  تیعماـج و  متاـخ ، نید  یلقع 

(2) تسا .» جردنم  یسارکومد  مالسا ، رد   » دنتشاد راهظا  ینیمخ  ماما  ور ، نیازا  تسا ؛ یعامتجا  یسایس - تایح 

تسا و مالـسا  نید  رد  رـشب  هبالتبم  تاعوضوم  یمامت  جاردـنا  مالـسا و  تیعماج  تسایـس ، نید و  یگتخیمآ  لیلد  نیلوا  هجیتن  رد 
عوضوم هب  کسمت  اب  هراب  نیا  رد  ماما  .تسا  جردنم  مالسا  نتم  رد  جردنم  رـشب و  یگدنز  مهم  ياه  يدنمزاین  زا  یکی  زین  تسایس 

یتقو هک  تسه  مالسا  خیرات  رد  : » دیامرف یم  ریدغ 
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.مکنید (1) مکل  تلمکا  مویلا  دش  لماک  نید  دش  نییعت  مکاح  ماما و  ناونع  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

( مالسلا مهیلع  ) نیموصعم هریس  . 2/2

یم رامش  هب  بتکم  يامن  مامت  هنیآ  ناونع  هب  ناربهر  هریس  شور و  فلتخم ، عماوج  بتاکم و  رد  ًالومعم  یـسانش ، هعماج  ظاحل  هب 
یلمع هریس  هعماج ، دارفا  يوگلا  نیرت  مهم  ور  نیا  زا  تسا ؛ یعرـش  تجح  تنـس  زا  یـشخب  ناونع  هب  هریـس  تهج ، نیمه  هب  دور ؛

.تسا هعماج  نامه  ناگبخن 

هک درک  طابنتسا  ناوت  یم  مالسا  ياملع  و  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ یلمع  هریـس  هب  یلامجا  هاگن  اب 
.میراد نآ  سکع  يارب  لیلد  هکلب  درادن ؛ دوجو  تسایس  زا  نید  ییادج  رب  یهاوگ 

، میهاوخ یم  ام  هک  یتموکح  نآ  .تسا (2)  هداد  تموکح  لیکشت  هللا  لوسر  تسا ؛ هتـشاذگ  تناید  رد  ار  تسایـس  هیاپ  هللا  لوسر 
یکی مینک ، رظن  اسور  هریس  میریگب ، ار  اسؤر  هک  تسانب  ام  دوب ، مکاح  هک  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  دوخ  شقادصم 

.دوب (3) مالسلا ) هیلع  ) ریما ترضح  مه  شا 

لئاسم هعماج و  هرادا  هب  تثعب  لیاوا  زا  نانآ  هک  دوش  یم  نشور  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم یگدنز  هریـس و  رد  لمأتاب  ماما  رظنم  زا 
، اه نادنز  اه ، تداهش  رافک ، اب  گنج  رد  تکرش  هعماج ، یـسایس  تیریدم  تموکح و  لیکـشت  ور ، نیازا  دندوب و  رومأم  یـسایس 

.تسا تسایس  تناید و  یگتخیمآ  زا  ناشن  یگمه  تثعب ، متفه  لاس  رد  اهروشک  هب  ارفس  نداتسرف  نایلاو ، بصن 
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هک دندوب  وگ  هلئـسم  هچنانچ  رگا  دنتفگ ؟ هلئـسم  هتـسشن و  دندرک ؟ هچ  ناشتایح  مایا  رد  اهنیا  هک  منیبب  میتسه ، يده  همئا  عبات  رگا 
.دنربب (1) دننک و  دیعبت  دننک و  سبح  دنشکب ، ار  اهنآ  هک  نارگمتس  نیا  نیملاظ و  نیا  اهنآ  هب  دنتشاد  راکچ 

روما رد  تلاخد  زا  نامز  زا  يا  ههرب  رد  رگا  تسا و  هدوب  تسایـس  رد  تلاخد  تموکح و  ییاپرب  نیموصعم  يانب  ناشیا  هاگدید  زا 
يانب  » .تسا هدوب  رادافو  نارای  دوبن  ای  ببس  هب  ای  یمالسا  هعماج  تدحو  لثم  يرت  مهم  حلاصم  ببس  هب  دنتفرگ ، یم  هلصاف  یسایس 
دیـسر یم  ناشتـسد  تقو  ره  دـندوب و  مدرم  اـب  ناـنآ  دـننک  يریگ  هراـنک  مدرم  زا  هک  تسا  هدوـبن  نیا  مالـسلا ) مـهیلع  ) تـیب لـها 

(2) دنتفرگ .» یم  ار  تموکح 

هدوبن لزعنم  تسایس  زا  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم زا  تیعبت  هب  یمالـسا  ياملع  هک  دندرک  یم  رارکت  ار  هتکن  نیا  اهراب  ینیمخ  ماما 
يازریم طسوت  وکابنت  میرحت  تیطورـشم ، هلئـسم   » لـثم دـنا ؛ هدرک  تلاـخد  تسایـس  رد  درک  یم  اـضتقا  تصرف  تقوره  هکلب  دـنا ؛

(3) سیلگنا .» ربارب  رد  یناشاک  یناخاضر و  سلجم  رد  سردم  يزاریش ،

ماکحا يارجا  هب  مالسا  مامتها  ترورض و  . 2/3

هب .دراد  رارـصا  مامتها و  شیوخ  ماکحا  يارجا  هب  مالـسا  هک  تفای  میهاوخ  مالـسا  فلتخم  ياه  هزومآ  رد  لمأتاب  ماما  هاگدـید  زا 
تموکح و ییاپرب  نودـب  تسا  يدرف  ماکحا  زا  شیب  نآ  یعامتجا  تاررقم  هک  مالـسا  ماکحا  يارجا  لـقع  مکح  هب  یعیبط و  روط 

یعامتجا تلادـع  طسق و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  تاکز ، سمخ ، فرـصم  لثم  يدراوم  .تسین  ریذـپ  ناکما  تلود 
.دش دهاوخن  ققحم  تموکح  سیسأت  نودب  ...و 
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، ماکحا هکلب  تسا ؛ مالـسا  تموکح  نوئـش  زا  یناشن  مالـسا ، نیناوق  ماـکحا و  دراد و  هک  ینوئـش  اـب  تسا  تموکح  ناـمه  مالـسا 
رد ماکحا  يارجا  تیمها  دروم  رد  .دنا (1)  هدش  عضو  هعماج  رد  لدع  هماقا  تموکح و  يارب  هک  دنتـسه  هیلآ  ضرعلاب و  تابولطم 

هدیشک اه  سبح  اه و  جنر  اه و  یتخس  یمالسا  تموکح  لیکشت  نآرق و  ندرک  هدایپ  هار  رد  نیموصعم : همئا  هک  سب  نیمه  مالسا 
.دنا (2) هدش  دیهش  دوخ  نامز  رئاج  ياه  تموکح  يزادنارب  هار  رد  و 

نید و ینیشن  مه  مزلتسم  دوخ  نیا  هک  تسین  تموکح  لیکشت  زج  يا  هراچ  دنراد ، ترورـض  ماکحا ، يارجا  نوچ  ماما  هاگدید  زا 
.تسا تسایس 

ارجا و هاگتـسد  نودـب  تموکح و  لیکـشت  دراد  ترورـض  دـبا  ات  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یمارگ لوسر  زا  سپ  ماکحا  يارجا  نوچ 
الاو دراد [ ترورـض   [ دروآ رد  هنالداع  ماظن  تراظن  تحت  ماکحا ، يارجا  قیرط  زا  ار  دارفا  ياه  تیلاعف  تاـنایرج و  همه  هک  هرادا 

...دیآ (3) یم  دیدپ  یقالخا  يداقتعا و  یعامتجا و  داسف  دیآ و  یم  دوجو  هب  جرم  جره و 

يداهن دعٌب  رد  تسایس  نید و  ینیشن  مه  ب )

هراشا

یمن هعماج  نید و  تموکح و  نید و  تلود ، نید و  رد  رـصحنم  ار  تسایـس  نید و  هطبار  ینیمخ ، ماما  يراتخاس  يداهن و  رظنم  زا 
لاعف روضح  یعامتجا  یـسایس و  يداصتقا ، یگنهرف ، راـتخاس  ياـیاوز  یماـمت  رد  نید  مالـسا ، نید  تیعماـج  تلع  هب  هکلب  دـناد ؛

.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  دروم  دنچ  هب  لاثم  يارب   (4) دراد .» تسایس  هک  ینوئش  مامت  اب  تسا  تسایس  نید  مالسا  : » نوچ دراد ؛
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یتموکح نوناق  نید و  هطبار  . 1

، سلجم لـثم  ینوناـق  ياـهداهن  يارجم  زا  هک  تسا  یتموکح  یتـلود و  نیناوق  نید و  تسایـس ، نید و  طاـبترا  ياـه  هبنج  زا  یکی 
، تاررقم لماش  لماک و  عماج و  یقوقح  ماظن  کی  تموکح  هرادا  يارب  مالـسا  ماما ، رظنم  زا  .دوش  یم  نیودت  ...و  نابهگن  ياروش 

.دوش یمن  دودحم  يدابع  يدرف و  روما  هب  طقف  .دراد و  یتموکح  همانرب  نیناوق و 

یعامتجا روما  يارب  دراد ، نوناق  يدابع  فیاظو  يارب  هکروط  نامه  ...تسا  هدروآ  بادآ  نوناق و  روما ، همه  يارب  ...یلاعت  يادخ 
نوناق ...یمالسا  يروهمج  .تسا (1)  عماج  لـماکتم و  یقرتم و  قوقح  کـی  مالـسا  قوقح  دراد ، مسر  هار و  نوناـق و  یتموکح  و 

نیناوق و يواح  عرـش  ماـکحا  .تسا (3)  نوناـق  زا  تیعبت  موـهفم  هـب  مالـسا  رد  تموـکح  .تسا (2)  ...مالـسا  نوناـق  شا  یـساسا 
.دراد (5) همانرب  اه  یگدنز  همه  يارب  زیچ ، همه  يارب  مالسا  .دزاس (4)  یم  ار  یعامتجا  یلک  ماظن  کی  هک  تسا  یعونتم  تاررقم 

.تسا یهورگ  یصخش و  عفانم  زا  رود  هب  هنالداع و  تسا ، یهلا  مالسا  یتموکح  نیناوق  تیهام  نوچ  ماما ، رظنم  زا 

.تسا (6) ...هنالداع  یعامتجا  مظن  ندش  رارقرب  ازجا و  يارب  مالسا [  [ نوناق

عفانم ياه  هبنج  ینامـسآ  ياه  نوناق  رد  هتبلا  هدش و  هداهن  انب  قوقح  ماظن و  ظفح  لدـع و  هیاپ  رب  شا  همه  وا  ياه  نوناق  ...مالـسا 
.درادن (7) تلاخد  ...یصخش 
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تلود نید و  هطبار  . 2

هوق نودب  مالسا ، یعامتجا  نیناوق  دنک : یم  دیکأت  دناد و  یم  تموکح  رشب و  یگدنز  هب  طبترم  ار  مالسا  نیناوق  مامت  ماما  ترضح 
.دوش یم  ضرغ  ضقن  دشابن ، یمالسا  تلود  داهن  رگا  ور  نیازا  درادن ؛ یجراخ  ققحت  ناکما  هیرجم 

هیرجم هیئارجا و  هوق  هب  دوش ، رشب  تداعـس  حالـصا و  هیام  هک  نوناق  هکنیا  يارب  تسین ؛ یفاک  هعماج  حالـصا  يارب  نوناق  هعومجم 
.تسا (1) هدرک  رقتسم  هرادا  ارجا و  هاگتسد  ...نوناق  هعومجم  کی  نداتسرف  رانک  رد  لاعتم  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  دراد ؛ جایتحا 

.تسا (2) هعماج  رد  ...نیناوق  يرجم  دوجو  راتساوخ  ...عراش 

تموکح نید و  هطبار  . 3

ترورـض ماـما ، داـقتعا  هب  .تسا  تموـکح  ترورـض  تسایـس ، تناـید و  يداـهن  هطبار  رد  ماـما  ثحب  نیرت  ییادـتبا  نیرت و  مـهم 
.تسین هدیشوپ  یسک  رب  مالسا  ماکحا  يارجا  جرم و  جره و  زا  يریگولج  مظن ، داجیا  يارب  تموکح 

یم رد  عرـش  ماکحا  تیفیک  تیهام و  رد  تقداـب  تسا (3)  تیرـشب  یگدـنز  يایاوز  یمامت  رد  هقف  مامت  یلمع  هفـسلف  ...تموکح 
دروم تابجاو  زا  هعماج  ماـظن  ظـفح  هکنیا  هب  هجوت  اـب  .تسا (4)  تموکح  لیکـشت  مزلتـسم  اهنآ  هب  لمع  اـهنآ و  يارجا  هک  میباـی 

.دنام (5) یمن  یقاب  تموکح  هماقا  موزل  رد  يدیدرت  ...تسا  یهلا  عیارش  دیکأت 
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، رگید ترابع  هب  تسا ؛ هتشاد  تیانع  زین  ینید  ماکحا  اب  تموکح  تبسن  تیفیک و  تیهام ، هب  ماما  تموکح ، ترورـض  زا  هتـشذگ 
.دهد یم  تیوه  تموکح  هب  ینید  اررقم  نیمارف و 

تحت همه  هیقف ، ریغ  هن  هیقف و  هن  تسین ، تموکح  سک  چـیه  يارب  درادـن ، تموکح  یـسک  یهلا  نوناق  زا  ریغ  تسا ، نوناـق  مکح 
تموکح .دوب (2)  نوناق  عبات  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  دنک ؛ یم  تموکح  نوناق  مالسا ، رد  .دننک (1)  یم  لمع  نوناق 

.تسا (3) مدرم  رب  یهلا  نوناق  تموکح  یمالسا ،

تسایس ینید و  ياه  هزوح  هطبار  . 4

، داسف ملظ و  اب  هزرابم  رد  زاتـشیپ  حلـصم ، حـصان ، رگتیادـه ، دـیاب  سـسؤم  ینید  ياه  هزوح  تیناحور و  داهن  ینیمخ  ماما  دـید  زا 
؛ دنتسه نیربکتـسم  اب  هزرابم  لها  نیفعـضتسم و  نید و  یماح  ینید  ماکحا  رـشن  زکرم  یهقف ، ینید و  تموکح  سـسؤم  رگتمدخ ،

تموکح راتخاس  تسایس و  اب  ار  تبارق  يریگرد و  نیرتشیب  نویناحور  هیملع و  ياه  هزوح  ینید ، یـسانش  هعماج  ظاحل  هب  نیاربانب 
.دنراد

ربارب رد  مالـسا  مکحم  هاـگیاپ  نیرت  مهم  عیـشت ، مالـسا و  خـیرات  لوط  رد  دـهعتم  ياـملع  هیملع و  ياـه  هزوح  هک  تسین  يدـیدرت 
وگو و تفگ  اب  قیاقح ، رکذ  بلاطم ، رـشن  اب  هک  دنـشوک  یم  ناکما  دح  ات  املع  .دـنا (4)  هدوب  اه  يورجک  تافارحنا و  تالمح و 

.دنیامن (5) مادقا  مایق و  دنراچان  دشن  رگا  دننک و  لح  ار  لکشم  همکاح  هاگتسد  دزن  صاخشا  نداتسرف  اب  هرکاذم و 

ص:184

ص 48. ج 10 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 1 - ) 1
ص26. نامه ، ( . 2 - ) 2

ص117. اه ، تمکح  اهدنپ و  راصق ، تاملک  ینیمخ ، ماما  رشن  میظنت و  هسسؤم  ( . 3 - ) 3
ص189. نامه ، ( . 4 - ) 4
ص188. نامه ، ( . 5 - ) 5

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 211 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_184_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_184_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_184_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_184_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_184_5
http://www.ghaemiyeh.com


لیالد هب  هیقف  هک  ارچ  تسا ؛ هیقف  نذا  هب  طونم  تلود  داهن  تیعورـشم  اـه ، يورجک  اـب  هزراـبم  نید و  رـشن  رد  يزاتـشیپ  رب  هوـالع 
.درک میهاوخ  ثحب  لیصفت  هب  يدعب  لصف  رد  هراب  نیا  رد  .تسا  سدقم  عراش  نید و  بناج  زا  بوصنم  یلقن ، یلقع و 

بصن اب  روهمج  سیئر  دشابن ؛ ادخ  رما  هب  رگا  .يونعم (1)  ماقم  يانعم  هب  هن  تسا ، تموکح  يانعم  هب  تسا  ثیدح  رد  هک  تیالو 
.تسا (2) عورشم  ریغ  دشابن ، هیقف 

یلاو هک  تسا  بجاو  اریز  تسا ؛ هتـسیاش  ناناملـسم  رب  تیالو  يارب  هک  تسا  یـسک  وا  ددرگ و  یم  زاـب  لداـع  هیقف  هب  تیـالو  رما 
ییافک بجاو  لداع  ياهقف  رب  یمالـسا  تلود  ياـنب  لیکـشت  تموکح و  داـجیا  نیارباـنب ، دـشاب ؛ تلادـع  هقف و  تافـص  هب  فصتم 

.تسا (3) بجاو  مزال و  وا  زا  عابت   ِ نارگید رب  دش ، تموکح  لیکشت  هب  قفوم  نانآ  زا  یکی  رگا  سپ  تسا ؛

تسایس دجسم و  هطبار  . 5

خیرات لوط  رد  یلو  تسا ؛ نارازگزامن  زاین  زار و  تداـبع و  ناـکم  دجـسم  .تسا  دجـسم  ناناملـسم  ینید  داـهن  نیرت  مهم  نیلوا و 
: تسا هدوب  زین  یتموکح  یسایس و  لئاسم  یسررب  لحم  توغاط (4) و  ناطیش و  اب  گنج  لحم  شبارحم 

اهنیا یندم ، تسایس  هب  طوبرم  اه ، گنج  هب  طوبرم  بلاطم  هعمج ، هبطخ  اب  هعمج  زور  رد  .تسا  هدوب  مالسا  تسایس  زکرم  دجسم ،
نارگید ياه  نامز  رد  ادخ و  لوسر  نامز  رد  تسا  هدش  یم  هتخیر  دجـسم  رد  شا  هدولاش  تسا ، هدش  یم  تسرد  دجـسم  رد  همه 

(5) مالسلا .) هیلع  ) ریما ترضح  نامز  رد  و 
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تسایس نید و  کیکفت  مّهوت  للع  د )

هراشا

زا دـناوت  یم  دوش ، یم  یقلت  مهم  ثحابم  هلمج  زا  ریخا  ياـه  لاـس  رد  هک  تسایـس  نید و  ینیـشن  مه  زا  هناسانـش  بیـسآ  یـسررب 
ییادج مّهوت  للع  ات  مینک  یم  شالت  شخب  نیا  رد  .دنک  يرثؤم  کمک  قیقحت  هلئـسم  نییبت  رد  اهدادـضاب » ءایـشالا  فرُعت   » تهج

.مینک یسررب  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ار  تسایس  نید و 

رد ینید  حالــصا  سناـسنر و  رــصع  رد  یبرغ  رکفت  راذــگ  هرود  لوـصحم  هـک  مسیرالوکــس  رکفت  ياـقلا  ینیمخ  ماــما  رظنم  زا 
لیصا و مالـسا  زا  طلغ  كرد  ببـس  هب  اهنآ  زا  یـشخب  هک  تسا  هدوب  یـصاخ  فادها  اهرازبا و  ياراد  مالـسا  يایند  رد  تساپورا ،

.تسا (1) طوبرم  رامعتسا  ياه  هسیسد  هب  اهنآ  زا  یشخب 

تسایس تیهام  زا  طلغ  یقلت  . 1

فیرعت .تسا  تسایـس  زا  طلغ  فیرعت  ياـقلا  تسایـس ، نید و  ینیـشنمه  مدـع  مّهوت  لـیالد  زا  یکی  هر » » ینیمخ ماـما  هاگدـید  زا 
موـهفم زا  مالـسا  ناـیناحور  ناـغّلبم و  ناـهذا  ندرک  فرحنم  يارب  هک  تسا  نیدـناعم  هبرح  غورد ، گـنرین و  هعدـخ ، هـب  تساـیس 

: دنا هدرب  راک  هب  نآ  مهم  شقن  تسایس و  یقیقح 

روما رد  تلاـخد  زا  ار  امـش  اـت  دـشاب  یم  نآ  لاـثما  ییوـگ و  غورد  ینعم  هب  تسایـس  هک  دـندرک  دراو  امـش  نهذ  رد  لوا  زا  اـهنیا 
کی تسایس  .تسا  یتقیقح  کی  تسایس ، .تسین  هعدخ  تسایس ، .دنشاب (2)  ناشدوخ  راک  لوغشم  اهنآ  دننک و  فرحنم  یتکلمم 

هعدخ و تسا ، تسایس  مالـسا  تساطخ ، شا  همه  اهنیا  و  تسین ؛ اهنیا  بیرف و  هعدخ و  .دنک  یم  هرادا  ار  تکلمم  هک  تسا  يزیچ 
.تسین (3) بیرف 

ص:186

رکفت ءاقلا  درگارف  ، » نایردب یـضترم  ینید ، رکفت  ءایحا  ینیمخ و  ماما  یللملا  نیب  هرگنک  نیلوا  تالاقم ، هعومجم  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص46. ج4 ، تسایس ،» زا  نید  ییادج 

ص129. هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2
ص20. ج9 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 3 - ) 3
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تـسایس تفگ : .دنراتفرگ  مه  نونکا  هک  یمق  ياقآ  مدوب و  نم  .نم  شیپ  نادنز ]  ] دـمآ هک  یتقو  ناورکاپ ] رگـشلرس   ] كدرم نآ 
تـسایس رگا  .تفگ  یم  مه  تسار  .ام  يارب  دـیراذگب  ار  نیا  تسا و  یگتخوسردـپ  هصالخ  ...و  ییوگغورد  یتاذدـب ، زا  تراـبع 

هک يده  همئا  .دنـشاب  یم  تسایـس  ياراد  هک  ناناملـسم  .دراد  تسایـس  هک  مالـسا  .دـشاب  یم  اهنآ  صوصخم  تساهنیا ، زا  ترابع 
درک مالعا  همانزور  رد  تفر  مه  دعب  دـنک  لافغا  ار  ام  تساوخ  یم  وا  .تفگ  یم  وا  هک  تسا  ییانعم  نیا  ریغ  دنتـسه ؛ دابعلا  هساس 
هتفگ غورد  میتفگ  میدرک  شبیذـکت  ربنم  رـس  میتفر  يدازآ  زا  دـعب  مه  ام  .دـننکن  تلاخد  تسایـس  رد  نویناحور  هک  هدـش  مهاـفت 

.تسا (1)

هدزرامعتسا رامعتسا و  لماع  . 2

ره دـحاو  هجیتن  فدـه ، هاگتـساخ و  ظاحل  هب  یلو  تسا ؛ ینورد  ینوریب و  ظاحل  هب  توافتم ، لماعود  یگدزبرغ  رامعتـسا و  لماع 
.تسا مالسا  ناهج  ياهرازاب  ماخ و  داوم  گنهرف ، رب  هطلس  ود ،

تـسد هک  ریخا  نرقود  یکی  رد  ًاصوصخ  هدـمآ ، نیملـسم  رـس  رب  نونکاـت  شیپ  اـه  نرق  زا  هچنآ  هک  مینادـب  دـیاب  میناد و  یم  همه 
رئاخذ تسا و  هدناشک  تاملظ  یکیرات و  هب  ار  نیملـسم  دالب  نانآ  موش  هیاس  هدـش و  زاب  یمالـسا  ياهروشک  هب  یبنجا  ياه  تلود 
تـسد هب  هک  تسا  مالـسا  یعامتجا  یـسایس و  لئاسم  زا  ناناملـسم  تلفغ  دهد ، یم  مادم  روط  هب  هداد و  انف  داب  هب  ار  نانآ  دادادـخ 

نارگلواپچ .تسا (2)  هدش  لیمحت  مورحم  ناناملسم  ياه  هدوت  هب  نانآ  هدز  قرش  هدزبرغ و  لاّمع  نایچ و  رامثتسا  نارگرامعتـسا و 
.دنناشک (3) اوزنا  هب  فرحنم  تیحیسم  نوچمه  ار  مالـسا  دوخ ، رکفنـشور  حالطـصا  هب  لاّمع  تسد  هب  دندرک ، شـشوک  رگ  هلیح 

ماکحا نیمه  ار  مالسا  دیشاب و  هتشادن  يراک  نارگرامعتسا  تسایس  هب  امش  رگا 

ص:187

ص128. هیقف ، تیالو  ومه ، ( . 1 - ) 1
ص88. ج18 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ( . 2 - ) 2

ص89. نامه ، ( . 3 - ) 3
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.دشاب اهنآ  ياهالاک  شورف  رازاب  ام  روشک  دنهاوخ  یم  ...دنهاوخ  یم  ار  امـش  تفن  اهنآ  ...دنرادن  يراک  امـش  اب  دـینادب  يدرف ...[ [
(1)

یسایس ملاع  ینید و  ملاع  نیب  هقرفت  داجیا  . 3

هعماج رکفتم  هوقود  نیب  ادـتبا  یبرغ ، ياه  شزرا  گنهرف و  جـیورتو  عبانم  تراـغ  يارب  نارگرامعتـسا  ماـما ، ترـضح  هاگدـید  زا 
.دوش مهارف  تسایس  زا  نید  ییادج  هنیمز  دندرک  داجیا  هقرفت  ییادج و 

، نیا هطـساو  هب  دـنهاوخ  یم  مدرم و  نهذ  رد  دـنتخادنا  اه  يرامعتـسا  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسادـج ، تسایـس  زا  نید  هک  انعم  نیا 
یلع دتـسه  ینید  ملاع  ریغ  هک  ییاهنآ  دننک و  ناش  هدـح  یلع  دنتـسه  ینید  ملاع  هک  ییاهنآ  یـضعب  .دـننک  ادـج  مه  زا  ار  هقرفود 

هک دنناد  یم  اهنآ  دنوش ، عمتجم  مه  اب  اوق  رگا  .دننکب  ار  ناشیاه  هدافتـسا  ات  دننک  ادج  مدرم  ریاس  زا  ار  نویـسایس  .دننک  ناش  هدح 
.دنا (2) هدز  اه  هقرفت  نیا  هب  نماد  اذهل  دنربب و  دنهاوخ  یم  هک  ار  یعفانم  دنناوت  یمن  اوق  عامتجا  اب 

تسا و صقان  یناحور ، نودـب  هعماج  هک  روط  نامه  درب ؛ یمن  ییاـج  هب  هار  یهاگـشناد  رکفنـشور و  نودـب  هعماـج  ماـما ، رظنم  زا 
.دوش یم  يورخا  ینید و  روما  زا  یسایس  يویند و  روما  ییادج  بجوم 

نودب یهاگشناد  هن  هک  دننادب  دیاب  زیزع و  رـشق  ود  نیا  نداد  دنویپ  رد  دننک  شـشوک  تسا  مزال  زکرمود ، نیا  نادنمـشناد  املع و 
هچ ...یناحور  ياه  حانج  هچ  ...اـه  حاـنج  ماـمت  هب  نم  .یهاگـشناد (3)  نودب  یناحور  هن  دسرب و  لالقتـسا  هب  دـناوت  یم  یناحور 

اهنیا همه  زا  مراد و  هقالع  ...نارکفنشور  نویسایس و 

ص:188

ص17. هیقف ، تیالو  ومه ، ( . 1 - ) 1
ص158. ج20 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 2 - ) 2

ص187. ج9 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
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تـسایس هک  میهاوخ  یم  ار  یمالـسا  دـنیوگب  هک  تسا  نیا  لثم  ...میهاوخ  یم  دـنوخآ  ياهنم  مالـسا  ام  دـنیوگن  ...مراد  مه  هیالگ 
.دشاب (1) هتشادن 

يدابع لئاسم  زا  طلغ  ریسفت  فیرعت و  . 4

روما رد  تلاخد  زا  ار  ینید  ياه  هزوح  نید و  ات  دندرک  اقلا  نیدناعم  هک  تسا  ییاه  هسیسد  زا  یکی  تدابع  زا  طلغ  ریـسفت  یقلت و 
.تسین نیملسم  حلاصم  زا  یعامتجا و  روما  زا  تلفغ  دوخ و  يادخ  اب  تولخ  تدابع  ینیمخ  ماما  ریبعت  هب  .دننک  یم  عنم  یسایس 

نآ زا  رتالاب  رما  کی  يارب  دـنزاسب  ار  مدرم  هکنیا  زا  تسا  نوحـشم  دـییامرفب ، هظحالم  ار  همئا  ریاس  داجـس و  ماـما  هیعدا  رگا  اـمش 
اب تولخ  هب  توعد  ایند ، زا  ضارتعا  هب  توعد  سفن ، بیذهت  هب  توعد  دیحوت ، هب  توعد  .دـننک  یم  روصت  يداع  مدرم  هک  يزیچ 

.دننک (2) تلفغ  نیملسم  حلاصم  زا  دننیشنب و  ناشیاه  هناخ  يوت  مدرم  هک  تسا  هدوبن  نیا  شا  ینعم  یلاعت  كرابت و  يادخ 

هعماج روما  هب  یگدیـسر  هکلب و  دوش ؛ یمن  دودـحم  هللا  یلإ  ریـس  حالطـصا  هب  يدرف و  روما  هب  طـقف  تداـبع  ینیمخ  ماـما  رظنم  زا 
.تسا تدابع  زین  هنیمز  نیا  رد  تیلاعف  تیدج و  یمالسا 

هللا یلإ  ریس  ریخ  .مشاب  هتشاد  هللا  یلإ  ریس  مهاوخ  یم  نم  دیوگب : دنیـشنب و  يا  هشوگ  کی  رد  ناسنا  هک  تسین  مزال  یهلا  ریـس  رد 
دنتشک یم  دندش و  یم  دراو  گنج  رد  لاح  نیع  رد  هک  تسا  نیموصعم  همئا  مالـسا و  ربمغیپ  ًاصوصخ  ایبنا و  شور  هریـس و  نامه 
گنج لوغشم  ریما  ترضح  هک  يزور  نآ  هک  دوبن  روط  نیا  .دوب  هللا  یلإ  ریس  زیچ  همه  .دندرک  یم  تموکح  دنداد و  یم  هتـشک  و 

هللا یلإ  ریس  دناوخ ، یم  زامن  هک  یماگنه  رد  طقف  دشابن و  هللا  یلإ  ریس  تسا 

ص:189

ص257. ج1 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
ص274. ج18 ، نامه ، ( . 2 - ) 2
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نییثنا تدابع  زا  لضفا  قدنخ ، زور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تبرـض  دنیامرف : یم  ربمغیپ  ور ، نیازا  دوب  هللا  یلإ  ریـس  شیودره  دشاب ،
يدابع هبنج  هدش  نآ  هب  توعد  هک  ییاهراک  مامت  مالسا  رد  .تسا  هدوبن  یعامتجا  حلاصم  تسایـس و  زا  يادج  تدابع ، .تسا (1) 
حلاصم لماش  همه  ندرک ، تیبرت  میلعت و  سرادـم  رد  ندرک و  يزرواشک  يزرواـشک ، رد  ندرکراـک  اـه  هناـخراک  رد  یتح  .دراد 

.دراد (2) يدابع  هبنج  تسا و  یمالسا 

یسایس دهعتم و  نویناحور  زا  ییادز  تسادق  . 5

رد ور ، نیازا  و  دنناد ؛ یم  اهنآ  عبات  ار  دوخ  و  دـنا ، لئاق  نویناحور  يارب  یـصاخ  تسادـق  دوخ ، تاداقتعا  ظاحل  هب  ناریا  ناملـسم 
شبنج وکاـبنت ، میرحت  لـثم  دـندرک ؛ تـیعبت  اـهنآ  زا  مدرم  درک ، عورـش  ار  یـشبنج  یتـکرح و  تیناـحور  ناـمز ، ره  خـیرات  لوـط 

یعـس دندرب و  یپ  نویناحور  تردق  هدنزاس  شقن  هب  يرامعتـسا  ياه  تردـق  ور ، نیازا   (3) یمالسا ؛ بالقنا  تضهن  تیطورـشم ،
.دوب هاگآ  یسایس و  نویناحور  زا  ییادز  تسادق  اه ، هار  زا  یکی  هنیمز  نیا  رد  .دننک  ادج  مدرم  زا  ار  اهنآ  دندرک 

هک دوشب  لمع  يروط  دیاب  دنتـسه ، تلع  باب  دیلک  دنراد و  ذوفن  دنتـسه و  مدرم  شیپ  هک  هفیاط  نآ  هک  دندوب  هدیمهف  بوخ  اهنآ 
تلاخد یـسایس  روما  رد  دـیابن  هک  دـیایب  ناشرواب  مه  ناشدوخ  دـننک ، تلاخد  یـسایس  روما  رد  هک  اهنیا  هب  دـهدن  هزاجا  مه  تلم 

.دننک (4)

یسایس نویناحور  تسادق  یفن  يارب  هک  دننک  یم  راهظا  هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماما 

ص:190

ص123. ج17 ، نامه ، ( . 1 - ) 1

ص257. ج18 ، نامه ، ( . 2 - ) 2
ماما یللملا  نیب  هرگنک  نیلوا  تالاقم ، هعومجم  تسایـس ،» زا  نید  ییادـج  رکفت  ءاـقلا  درگارف  ، » نایردـب یـضترم  ك.ر : ( . 3 - ) 3

ص50. ج4 ، ینید ، رکفت  ءایحا  ینیمخ و 
ص20. ج14 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 4 - ) 4
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.دندرک هدافتسا  یسانش  ناور  یسانش و  هعماج  صوصخ  هب  یملع  ياه  هویش  زا 

زا هک  یسیلگنا  نارگرامعتـسا  .دنا  هدیـشک  ار  اه  هشقن  نیا  ناشناسانـشراک  دیتاسا و  یلو  دنرادن ؛ ار  اه  مهف  نیا  هللادمحب  ناشدوخ 
....اه (1) ییاکیرمآ  زین  اهدعب  دندرک  تسرد  ار  همانرب  نیا  ...دندرک  ذوفن  قرش  کلامم  رد  شیپ  لاسدصیس 

ياه نیمزرس  دراو  یملع  يزادرپ  هیرظن  یملع و  دنفرت  اب  مزیرالوکس  جاور  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  هک  دوش  یم  هدیمهف  بلطم  نیا  زا 
: دیوگ یم  ینیمخ  ماما  هک  دوب  يوق  ردق  نآ  نانمشد  تاغیلبت  .دش  یمالسا 

نویناحور زا  یکی  هک  دوب  يروج  عضو  مق  رد  مق  هب  مدـمآ  هک  یمود  لوا ، لاس  نامه  نم  هک  لیاوا  هک  دـندوب  هدرک  غیلبت  نانچنآ 
کی لزنم  رد  ندـش  ادـیپ  هماـنور  .دوش  یم  ادـیپ  هماـنزور  شلزنم  رد  دـنتفگ : یم  دوب ، مدرم  نعط  دروـم  اـجنیا  رد  دوـب  سیئر  هک 

.دنتسناد (2) یم  شصقن  ار  یناحور 

: دروآ یم  هارمه  هب  شحاف  هجیتنود  یسایس  نویناحور  تسادق  نتفر  نیب  زا  یسانش  ناور  یسانش و  هعماج  ظاحل  هب 

نیازا تسا ؛ مدرم  تیامح  یعامتجا  ياه  تکرح  همزال  نوچ : دـش ؛ دـهاوخن  رثا  أشنم  یـسایس  یعامتجا و  روما  رد  تیناحور  ًالوا :
.دنور یمن  مه  اهنآ  زامن  هب  یتح  رگید  ماما ، ریبعت  هب  ور 

هک دوب  يا  هشقن  يور  نیا  دوب ؟ هچ  نیا  .دـنتفر  یمن  مه  وا  زاـمن  هب  دـیاش  .رود  شزادـنیب  هدـش ؛ یـسایس  دـنوخآ  نیا  دـنتفگ : یم 
.دنراذگب (3) رانک  تسایس  زا  ار  دنوخآ 

.تسا لهاج  رایسب  دنک و  یمن  تیلوئسم  ساسحا  یعامتجا ، لئاسم  اب  ههجاوم  رد  هک  تسا  سدقم  لضاف و  یتیناحور  ًایناث :

ص:191

ص120. هیقف ، تیالو  ومه ، ( . 1 - ) 1
ص 211. ج 8 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 2 - ) 2

ص203. ج9 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
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ینامز تیناحور  ...دش  يدابع  يدرف و  ماکحا  رد  قرغ  ناهاگآان  قطنم  رد  تهاقف  داتفا و  اج  تسایـس  زا  نید  ییادـج  راعـش  یتقو 
تـسا نیا  شیانعم  دنیوگ ، یم  اهنیا  هک  نویناحور  تسادق  .درابب (1)  شدوجو  ياپارـس  زا  تقامح  هک  تسا  میرکت  مارتحا و  لباق 

نیا .دننک  راذگاو  روطارپما  هب  ار  تسایس  دنشاب و  دودح  نیمه  رد  رادقم  نیمه  بارحم ، دجسم و  لوغـشم  نویناحور  دیراذگب  هک 
ربمغیپ مالسا و  هک  دنناد  یمن  دنهاوخ و  یم  ار  تسادق  روج  نیا  اهنیا  .روطارپما  لام  تسایس  پاپ ، لام  دجـسم  هک  تسا  يزت  کی 

رگا .ار  تسایس  دنمف  یمن  اهنآ  هک  دوب  نیا  ملع  لها  گرزب  نأش  .دنتشاد (2)  ار  لئاسم  نیا  تسادق  مامت  اب  مالسا  يایلوا  مالسا و 
شنابرق .دنک  یمن  روما  رد  تلاخد  هک  تساقآ  یلیخ  دوب و  راوگرزب  نیا  تسیچ ، تسایس  هکنیا  هب  دیسرن  شلقع  ًالصا  ییاقآ  کی 

.دنیشن (3) یم  شا  هناخ  يوت  دور  یم  دناوخ و  یم  ار  شزامن  دیآ  یم  رهظ  یبوخ ! ياقآ  هچ  مورب ؛

هعماج رد  تیناحور  ندرک  لمع  دب  . 6

لاح .تسا  يرادنید  مسجم  يوگلا  تیناحور ، زین  مدرم  هماع  نهذ  رد  دنتسه ؛ نویناحور  يرادنید ، نید و  لبمـس  ینید ، هعماج  رد 
دوخ نید و  لصا  هب  مدرم  دـنوش ، مدرم  يدرـسلد  بجوم  دوخ  درکلمع  اـب  اـی  دـننک  یفرعم  ار  نید  دـنهاوخن  اـی  دـنناوتن  ناـنیا  رگا 
مهم عقاورد  .درک  هظحالم  ناوت  یم  اپورا  رد  یحیسم  نویناحور  درکلمع  رد  ار  هلئسم  نیا  یلمع  هبرجت  .دنوش  یم  نیبدب  تیناحور 

اـسیلک هاگتـسد  تیناـحور و  تیحیـسم ، نید  يوگلا  نید و  هدـنیامن  هک  ارچ  دوب ؛ هلئـسم  نیمه  اـپورا  رد  مسیرالوکـس  تلع  نیرت 
هزرابم نارکفتم  ناشیدنادازآ و  اب  تشادن و  ار  مولع  تفرشیپ  لمحت 

ص:192

ص91. ج21 ، نامه ، ( . 1 - ) 1

ص182. ج9 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

ص56. ج15 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
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هعماج رکفتم  رـشق  ور ، نیازا  دـندوب ؛ هداد  رارق  ناشدوخ  يرکف  دومج  اه و  یمهف  جـک  هچیزاب  ار  اه  ناـسنا  تمارک  .درک (1)  یم 
هب دـش ؛ تسایـس  زا  نید  ییادـج  سناسنر و  هب  رجنم  تیاهنرد  رما  نیا  .تسناد  یم  ...و  ملع  ناسنا ، تفرـشیپ  لماکت ، عناـم  ار  نید 

.تسا نارگن  اهنآ  طلغ  درکلمع  زا  مه  تیناحور و  يزیرگ  تسایس  زا  هک  مه  ینیمخ  ماما  تلع  نیمه 

، دنک یم  لمع  مالسا  نیزاوم  فالخ  رب  هک  تسا  یسک  امـش  نیب  رد  هتـساوخن  يادخ  هچنانچ  رگا  هک  منک  یم  مالعا  نویناحور  هب 
هبرـض امن  یناحور  نیـسدقم  نیا  زا  مالـسا  هک  ردـق  نآ  .دـینک (2)  جارخا  تیناـحور  هـگرج  زا  تفریذـپن ، رگا  دـینک و  یهن  ار  وا 
نشور خیرات  رد  هک  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تبرغ  تیمولظم و  نآ  زراب  هنومن  تسا و  هدروخن  رگید  رشق  چیه  زا  تسا ، هدروخ 

.تسا (3)

ترخآ ایند و  نیب  ضراعت  داجیا  . 7

ترخآ ایبنا ، تثعب  یلصا  فده  یخرب  رظنم  زا  دنراد ؟ رگیدکی  اب  یطابترا  هچ  ود  نآ  تسیچ و  ترخآ  ایند و  زا  ماما  ریبعت  یقلت و 
: تسا هدرک  ثحب  ترخآ  زا  شیب  يویند  روما  زا  نآرق  دنراد ، داقتعا  ماما  یلو  تسا ؛

دودـح 50 هک  ثیدـح  باتک  هرود  کی  زا  تسا و  رتشیب  مه  کی  هب  دـص  تبـسن  زا  نآ  يدابع  تایآ  اب  نآرق  تاـیعامتجا  تبـسن 
.تسا راگدرورپ  هب  تبـسن  ناسنا  فیاظو  تادابع و  هب  طوبرم  باـتکراهچ  هس ، دراد ؛ رب  رد  ار  مالـسا  ماـکحا  همه  تسا و  باـتک 

هعماج ریبدـت  تسایـس و  قوقح ، تایداصتقا ، تاـیعامتجا ، هب  طوبرم  همه  هیقب  تسا ؛ تاـیقالخا  هب  طوبرم  مه  ماـکحا  زا  يرادـقم 
.تسا (4)

ص:193

ماما یللملا  نیب  هرگنک  نیلوا  تالاقم ، هعومجم  تسایـس ،» زا  نید  ییادـج  رکفت  ءاـقلا  درگارف  ، » نایردـب یـضترم  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص 54. ج4 ، ینید ، رکفت  ءایحا  ینیمخ و 

ص123. ج14 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2
ص97. ج21 ، نامه ، ( . 3 - ) 3

ص5. هیقف ، تیالو  ومه ، ( . 4 - ) 4
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انعم ٌهَنَـسَح 1  ٌهَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  هیآ  الاو  دندرک ؛ یمن  رارف  ایند  زا  دـندرب و  یم  هرهب  ایند  ذـیاذل  زا  مرکا  ربمایپ  ماما ، رظنم  زا 
ار تترخآ  هناخ  راذگاو ، نآ  لها  هب  ار  ایند  ینیب ؛ تفرعم  رون  نآ  رد  ات  راد  یلاخ  ماعط  زا  نوردنا  لثم  یلاوقا  ماما ، رظن  زا  .تشادن 

قلطم روط  هب  ایند و  هظحالم  نودـب  رگا  ...تسا  نمؤم  تشهب  ترخآ  و  يرخف ) رقفلا   ) تسا نمؤم  رقف  تنحم و  راد  ایند  نک ؛ دابآ 
تـسا یمدآ  کی  تسا ؛ یبهذم  مدآ  کی  سدـقم ، مدآ  کی   » يرکف نینچ  هجیتن  رد  تسا و  لیـصا  مالـسا  زا  فارحنا  دوش ، هتفگ 

(1) دراد » یشزرا  هچ  ایند  لام  ندرب  دیوگ : یم  دنز و  یمن  یفرح  دنربب ، مه  ار  شتفن  رگا  هک 

لکـشم نیرت  مهم  نـآلا  ور ، نیازا  هدـش ؛ ییارگدرف  هشیدـنا  تیوقت  بجوم  برغ ، رد  نید  يوـنعم  دـعب  رب  یطارفا  هیکت  کـش  یب 
ياه لاس  رد  تلع  نیمه  هب  تسا ؛ یطارفا  ییارگدرف  یعامتجا و  یـسایس  روما  رد  ییارگ  عمج  هیحور  نتفر  نیب  زا  یلاربیل  هعماـج 

.تسا هدش  هجوت  ییادوب  یئودنه و  تیونعم  يرگدیاه ، بتاکم  مسیلایسن ، اتسیزگا  هشیدنا  هب  ریخا 

قالخا سفن و  بیذهت  زا  طلغ  یقلت  . 8

دوش یم  ندرک  تبیغ  بجوم  تسا و  رود  هب  یمالـسا  قالخا  زا  یتموکح  دارفا  دسافم  ملاظم و  زا  تبحـص  دوش : یم  هتفگ  یهاگ 
تسایس زا  نید  ییادج  ثعاب  یـسایس و  تیلاعف  عنام  مالـسا  زا  يا  یقلت  نینچ  .تسا  ناملـسم  ردارب  تشوگ  ندروخ  اب  يواسم  هک 

: دیوگ یم  نیـسح  ماما  نالتاق  هب  نعل  صوصخ  رد  یلازغ  ماما  دراد ؛ مه  یخیرات  هشیر  مالـسا  ناهج  رد  هلئـسم  نیا  هتبلا  دوش ؛ یم 
، تسین مولعم  نوچ 

ص:194

ص182. ج9 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 1

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 221 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_194_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  هراب  نیارد  ینیمخ  ماما  .تسین (1)  زیاج  وا  هب  مه  لتق  دانـسا  یتح  تسین و  زیاج  يو  نعل  هن ، ای  هداد  لتق  روتـسد  دیزی 
(2) تسا .» یعامتجا  مکح  کی  ...تسا  یسایس  مه  شیقالخا  ماکحا  مالسا ، »

يریگ هجیتن 

نهذ رد  یتح  ار  ود  نآ  ییادج  ناوت  یم  تمحز  هب  هک  تسا  نانچنآ  ینیمخ  ماما  رظن  زا  تسایس  نید و  یگتخیمآرد  یگتـسویپ و 
قیقحت نیا  هغدـغد  .تسا  تدـحو  عوضوم  قیدـصت  بجوـم  مالـسا  یعاـمتجا  داـعبا  روـصت  هللا ) همحر  ) ماـما رظنم  زا  .درک  روـصت 

رد يدیلک  موهفمود  نیا  ییادج  یسانش  بیسآ  يداهن و  یموهفم و  فلتخم  حطـسود  رد  تسایـس  نید و  تدحو  يایاوز  یـسررب 
.تسا هدوب  ینیمخ  ماما  یسایس  يارآ 

يدرف و تایح  يایاوز  یمامت  ریـسفت  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، يرثکادح  نید  زا  ینیمخ  ماما  ریـسفت  دش ، هظحالم  هک  روط  نامه 
، یهقف یفـسلف ، یمالک ، ياه  هصرع  رد  ماما  ینید  ياه  هزومآ  اه و  هتخودـنا  تیعماج  عقاورد  .دوش  یم  لماش  ار  ناـسنا  یعاـمتجا 

دقتعم يداهن  یموهفم و  حطسود  رد  نید و  نیب  قطنم  ماجسنا  نزاوت و  تسایـس  هب  ناشیا  ات  تسا  هدش  بجوم  یعامتجا ، ینافرع و 
طبترم ياهداهن  یمالـسا و  يروهمج  راتخاس  بلاق  رد  ار  داقتعا  نیا  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  زین  یلمع  هصرع  رد  دنوش و 

.دنشخبب تینیع  نآ  اب 

متفه سرد  هصالخ 

مالسا رد  ماع  يانعم  هب  یسایس  تامیلعت  مه  یسایس و  هیرظن  مه  ماما  رظنم  زا 

ص:195

ص28. تفرعم ، بابرا  هصق  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص3. ج13 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2
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ینید صـصختم  دـنمزاین  یـسایس  ماکحا  طابنتـسا  كرد و  اهتنم  تسا ؛ يرثکادـح  نید  عون  زا  مالـسا  نید  ور ، نیازا  تسا ؛ هدـمآ 
.تسا

مالسا تسایس  ًاساسا  « ؛» دنداد تموکح  لیکشت  دنا و  هتـشاذگ  تناید  رد  ار  تسایـس  هیاپ  هللا  لوسر  دوخ   » ماما یـسایس  هشیدنا  رد 
ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  نیاربانب  دراد ؛» یـسایس  هبنج  کی  يدابع  هبنج  نامه  ینعی  تاسایـس  رد  شتدابع  تسا و  مغدم  تادابع  رد 

ییارجا يوزاب  نید  دشاب ، ادج  تسایس  زا  نید  رگا  .تسا  يرگید  لمکم  مادک  ره  هکلب  دنتـسین ؛ کفنم  رـصنعود  تسایـس  نید و 
رـصنع کی  هب  دوش ، ادج  نید  زا  تسایـس  رگا  دوش و  یم  مک  نآ  ییایوپ  هدرک و  ادیپ  یثنخ  تلاح  دـهد ؛ یم  تسد  زا  ار  شدوخ 

.دوش یم  لیدبت  رورش  ياه  ناسنا  ینابرق  هتخیسگ و  ماجل  تردق  كانرطخ و  یسایس 

همزال .تساه  نید  ّمتا  متاخ و  زین  مالسا  هدش و  لزان  رشب  تداعس  يارب  هک  تسا  یتاررقم  هعومجم  مالـسا  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا 
يدرف و یگدـنز  داعبا  مامت  رد  عاـمتجا  درف و  تداعـس  قیرط  هئارا  ندوب و  لـماک  تیعماـج ؛ همزـال  تیعماـج و  متاـخ ، نید  یلقع 

.تسا یعامتجا  یسایس -  تایح 

لئاسم هعماـج و  هرادا  هب  تثعب  لـیاوا  زا  هک  دوش  یم  نشور  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم یگدـنز  هریـس و  رد  لـمأت  اـب  ماـما  رظنم  زا 
، اه نادنز  اه ، تداهـش  رافک ، اب  گنج  رد  تکرـش  هعماج ، یـسایس  تیریدم  تموکح و  لیکـشت  ور ، نیازا  دندوب ؛ رومأم  یـسایس 
، تهج نیمه  هب  تسا ؛ تسایس  تناید و  یگتخیمآ  زا  ناشن  یگمه  تثعب ، متفه  لاس  رد  اهروشک  هب  ارفـس  نداتـسرف  نایلاو ، بصن 

وگ هلئـسم  هچنانچ  رگا  دـنتفگ ؟ هلئـسم  هتـسشن و  دـندرک ؛ هچ  ناشتایح  مایا  رد  اهنیا  هک  میتسه ، يدـه  همئا  عباـت  رگا  : » دـیامرف یم 
؟» دنربب دننک و  دیعبت  دننک و  سبح  دنشکب ، ار  اهنآ  هک  نارگمتس  نیا  نیملاظ و  نیا  اهنآ  هب  دنتشاد  راکچ  هک  دندوب 
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؛ دراد رارـصا  مامتها و  شیوخ  ماکحا  يارجا  هب  مالـسا  هک  تفای  میهاوخ  مالـسا  فلتخم  ياه  هزومآ  رد  لـمأت  اـب  ماـما  هاگدـید  زا 
اهنآ ققحت  تلود  تموکح و  ییاـپرب  نودـب  سپ  تسا ؛ يدرف  ماـکحا  زا  شیب  یعاـمتجا  تاررقم  مالـسا  ماـکحا  ناـیم  رد  ًاـفاضم 
...و یعامتجا  تلادـع  طسق و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  تاـکز ، سمخ ، فرـصم  لـثم  يدراوم  .تسین  ریذـپ  ناـکما 

.دش دهاوخن  ققحم  تموکح  سیسأت  نودب 

تیعماج تلع  هب  هکلب  تسین ؛ هعماج  نید و  تموکح ، نید و  تلود ، نید و  رد  رـصحنم  تسایـس  نید و  طبر  ینیمخ  ماما  رظنم  زا 
تسایس نید  مالسا  : » نوچ دراد ؛ لاعف  روضح  یعامتجا  یسایس و  يداصتقا ، یگنهرف ، یگدنز  يایاوز  یمامت  رد  نید  مالسا ، نید 

«. دراد تسایس  هک  ینوئش  مامت  اب  تسا ،

عماج و یقوقح  ماظن  کی  مالـسا ، ماما ، رظنم  زا  .تسا  یتموکح  یتلود و  نیناوق  نید و  تسایـس ، نید و  طابترا  ياه  هبنج  زا  یکی 
.دوش یمن  دودحم  يدابع  يدرف و  روما  هب  طقف  دراد و  یتموکح  همانرب  نیناوق و  تاررقم ، زا  يا  هعومجم  لماک و 

مالـسا یعامتجا  نیناوق  دنک : یم  دیکأت  هاگ  نآ  تسا ؛ تموکح  رـشب و  یگدنز  هب  طبترم  مالـسا  نیناوق  مامت  ماما  ترـضح  دید  زا 
.دوش یم  ضرغ  ضقن  دشابن ، یمالسا  تلود  رگا  ور  نیازا  درادن ؛ یجراخ  ققحت  ناکما  هیرجم  هوق  نودب 

، رازگتمدـخ داسف ، ملظ و  اب  هزرابم  رد  زاتـشیپ  حلـصم ، حـصان ، رگتیادـه ، دـیاب  ینید  ياه  هزوح  تیناحور و  ینیمخ  ماـما  دـید  زا 
هب نیاربانب  .تسا  نیربکتـسم  اب  هزرابم  لـها  نیفعـضتسم و  نید و  یماـح  ینید ، ماـکحا  رـشن  زکرم  هقف ، ینید و  تموکح  سـسؤم 

.دنراد تموکح  تسایس و  اب  ار  تبارق  يریگرد و  نیرتشیب  نویناحور  هیملع و  ياه  هزوح  ینید ، یسانش  هعماج  ظاحل 

تسایس فیرعت  ینعی : تسا ؛ تسایس  زا  طلغ  فیرعت  اقلا  تسایـس ، نید و  ییادج  مّهوت  لیالد  زا  یکی  هر » » ینیمخ ماما  هاگدید  زا 
، غورد گنرین و  هعدخ ، هب 
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.دوش فرحنم  اهنآ  مهم  شقن  تسایس و  یقیقح  موهفم  زا  مالسا  نایناحور  ناغّلبم و  ناهذا  ات  تسا  نارگرامعتسا  هبرح 

روما رد  تلاخد  زا  ار  ینید  ياه  هزوح  نید و  ات  دـندرک  اقلا  نارگید  هک  تسا  ییاـه  هبرح  زا  یکی  تداـبع  زا  طـلغ  ریـسفتو  یقلت 
هکلب دوـش ؛ یمن  دودـحم  هللا  یلإ  ریـس  هـب  حالطـصا  هـب  يدرف و  روـما  رد  طـقف  تداـبع  ینیمخ  ماـما  رظنم  زا  .دـننک  ادـج  یـسایس 

ریس رد  دیامرف : یم  ور ، نیازا  ور و  نیا  زا  تسادخ ؛ تدابع  زین  هنیمز  نیا  رد  تیلاعف  تیدج و  یمالسا و  هعماج  روما  هب  یگدیسر 
نامه هللا  یلا  ریـس  ریخ ! .مشاب  هتـشاد  هللا  یلإ  ریـس  مهاوخ  یم  نم  دـیوگب  دنیـشنب و  يا  هشوگ  کی  رد  ناسنا  هک  تسین  مزال  یهلا 

.تسا نیموصعم  همئا  مالسا و  ربمغیپ  ًاصوصخ  ایبنا و  شور  هریس و 

هک دوب  يوق  ردق  نآ  نانمـشد  تاغیلبت  .دش  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  دراو  یملع  يزادرپ  هیرظن  یملع و  دنفرت  اب  مزیرالوکـس  جاور 
دوب يروج  عضو  مق  رد  مق  هب  مدمآ  هک  یمود  لوا ، لاس  نامه  نم  هک  لیاوا  هک  دندوب  هدرک  غیلبت  نانچنآ  : » دیوگ یم  ینیمخ  ماما 

هماـنور دوـش ، یم  ادـیپ  هماـنزور  شلزنم  رد  دـنتفگ : یم  .دوـب  مدرم  نعط  دروـم  اـجنیا  رد  دوـب  سیئر  هـک  نویناـحور  زا  یکی  هـک 
«. دنتسناد یم  شصقن  ار  یناحور  کی  لزنم  رد  ندشادیپ 
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تالاؤس

.دیسیونب ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ار  تسایس  نید و  یگتخیمآرد  للع  . 1

.دیهد حیضوت  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  تسا ؟ مسیرالوکس  یفن  رب  تلالد  هنوگچ  نیموصعم  هریس  . 2

.دیهد حیضوت  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  تسا ؟ یتموکح  نوناق  نید و  نیب  یتبسن  هچ  . 3

.دیهد حیضوت  ماما  رظنم  زا  دوش ؟ یم  تسایس  زا  نید  ییادج  بجوم  هنوگچ  تسایس  زا  طلغ  ریسفت  فیرعت و  . 4

.دیهد حیضوت  ماما  رظنم  زا  دوش ؟ یم  تسایس  زا  نید  ییادج  بجوم  هنوگچ  یسایس  نویناحور  زا  ییادز  تسادق  . 5

.دیهد حیضوت  ماما  هاگدید  زا  دوش ؟ یم  تسایس  زا  نید  ییادج  بجوم  هنوگچ  قالخا  زا  طلغ  یقلت  . 6

رتشیب هعلاطم  يارب  عبانم 

؛ هیقف تیالو  ینیمخ ، ماما  . 1

؛ یهلا یسایس -  همان  تیصو  ینیمخ ، ماما  . 2

؛ ثیدح لهچ  حرش  ینیمخ ، ماما  . 3

؛ دمح هروس  ریسفت  ینیمخ ، ماما  . 4

؛ رارسا فشک  ینیمخ ، ماما  . 5

.ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هرگنک  نیلوا  تالاقم  هعومجم  . 6
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( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  تموکح  هیقف و  تیالو  هیرظن  : مجنپ لصف 

هراشا
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هیقف هقلطم  تیالو  موهفم  فلا ) سرد 8:

هراشا

متشه سرد  یلک  فادها 

هقلطم و تنطلس  هب  رجنم  ات  تسین  طرش  دیق و  یب  تیالو  يانعم  هب  تیالو  نیا  هک  هیقف  هقلطم  تیالو  موهفم  هب  نایوجشناد  ییانشآ 
.دوش یسایس  یگدنز  رد  مدرم  تیروجحم  ای  يأر  دادبتسا 

يراتفر فادها 

سرد نیا  هعلاطم  زا  سپ  هک  دور  یم  راظتنا  نایوجشناد  زا 

.دننک نایب  یحالطصا  يوغل و  رظنم  زا  ار  تیالو  . 1

.دنهد حرش  ار  هیقف  هقلطم  تیالو  هیرظن  رد  هقلطم  زا  دارم  . 2

.دننک نایب  ار  تسا  یمومع  روما  یسایس و  تکراشم  رد  مدرم  تیروجحم  بجوم  هک  ار  اهقف  یعرش  تیالو  ههبش  . 3

همدقم . 1

نآ ياهوگلا  زا  یکی  تبیغ  رـصع  رد  يودهم و  تلود  يولع و  تلود  يوبن ، تلود  ناونع  تحت  روضح  رـصع  رد  ینید  تموکح 
ثحابم دنک  یم  لمع  یمالـسا  ياه  هرازگ  ساسا  رب  روشک  تموکح و  هرادا  يارب  و  دوش ، یم  هتخانـش  هیقف » تیالو   » ناونع تحت 

هیرظن هیاپ  رب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  اـب  ریخا  ياـه  لاـس  رد  اـما  هدوب ؛ حرطم  هیملع  ياـه  هزوح  رد  ادـتبا  زا  هیقف  تیـالو 
ترورض ور  نیازا  تسا ؛ هدش  هعیش  یسایس  هشیدنا  تحاس  رد  يرظن  ثحابم  نیرتشیب  بجوم  نیرتشیب  هیقف » هقلطم  تیالو  »
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عقاو رد  .دوش  هشیدنا  لمأت و  هیقف ) تیالو  موهفم   ) ماما یسایس  هشیدنا  رصنع  نیرت  يدیلک  نیرت و  مهم  هب  هک  دراد  ییانبم  لجاع و 
ياه شـسرپ  یـساسا ، نوناق  رد  نآ  جرد  و  هیقف » هقلطم  تیالو   » هیرظن هیاپ  رب  یمالـسا  يروهمج  تموکح  رارقتـسا  اب  ینیمخ  ماما 

یـسایس یملع و  ياـه  شیارگ  ساـسا  رب  هورگ  ره  هک  هدرک  حرطم  یملع  نوگاـنوگ  لـفاحم  رد  هیقف » تیـالو   » هراـبرد ار  یناوارف 
.دنا هدرک  حرطم  یتاهبش  ًانایحا  هتخادرپ و  نآ  نییبت  ریسفت و  هب  شیوخ 

يروهمج  » تموکح رد  ار  يروهمج  روغث  دودـح و  هک  تسا  ماما  یـسایس  هقف  رد  مهم  میهافم  زا  یکی  يریبدـت » تیالو  ، » عقاو رد 
تحاـس رد  يرظن  هلئـسم  نیرت  مهم  تیـالو »  » و تیروـهمج » » نیب یلماـعت  هطبار  اـیوگ  تهج ، نیمه  هی  دـنک ؛ یم  نـییعت  یمالـسا »

.تسا هدوب  ناریا  خیرات  ریخا  نرق  عبر  رد  یسایس  هشیدنا 

تیالو يوغل  موهفم  . 2

فیرعت یقلت و  هک  ارچ  دـیامن ؛ یم  يرورـض  نآ  يروصت  يدابم  حاـضیا  یهقف ،» تیـالو   » یقیدـصت يداـبم  هراـبرد  ثحب  زا  شیپ 
.دش (1) دهاوخ  عازن  لحم  تسرد  مهف  بجوم  هقلطم » تیالو   » هژاو حیحص 

هتفر راک  هب  زین  نافرع  هقف و  هفـسلف ، مالک ، دـننام  یمالـسا  مولع  نوگانوگ  ياـه  هزوح  رد  يوغل  دربراـک  رب  هوـالع  تیـالو »  » هژاو
.دوش یم  بوسحم  جیار  ياه  هژاو  زا  بساکم  رجح و  تیاصو ، صاصق ، لثم  هقف  نوگانوگ  ياه  باب  رد   (2) تیالو »  » .تسا

هک يوحن  هب  تسا ؛ رگید  زیچ  رانک  رد  يزیچ  نتفرگرارق  هژاو ، نیا  یلصا  يانعم 
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هب نادـنچ  دوش و  یم  قیدـصت  بجوم  نآ  روصت  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  هیقف  تیـالو  . » ص3 هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماـما  ( . 1 - ) 1
«. درادن جایتحا  ناهرب 

.تسا هدش  رارکت  نآرق  رد  راب  هژاو 233  نیا  ( . 2 - ) 2
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.دنا (1) هتفرگ  برق  یکیدزن و  يانعم  هب  ار  یلو » ، » برع گرزب  ناسانش  تغل  تلع ، نیمه  هب  .دشابن  ود  نآ  نایم  رد  يا  هلصاف 

: زا دـنا  تراـبع  اـهنآ  نیرت  مهم  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  يددـعتم  ياـنعم  رد  نآ ، تاقتـشم  رگید  و  واو ) رـسک  حـتف و   ) هـب تیـالو » »
تموکح و تراما ، تنطلـس ، هرطیـس ، طلـست ، رما ، يدـصت  ناطلـس ، بحم ، يرای ، ترـصن و   (2) قفاوم ، قیفر ، قیدـص ، بحاـص ،

کی رد  دنا  هتسناد  یظفل (4)  كرتشم  ار  نآ  ناسیون  تغل  زا  یخرب  تفگ : دیاب  نآ  يونعم  ای  یظفل  كارتشا  هرابرد  اما   (3) ریبدت ؛
ترصن . 3 یتسود ؛ ای  تبحم  . 2 یکیدزن ؛ ای  تبارق  . 1 درک : میسقت  هتسدراهچ  هب  ناوت  یم  ار  ددعتم  یناعم  نیا  یلک ، يدنب  میـسقت 

تـسا ترابع  دور و  یم  رامـش  هب  مالـسا  ناکرا  ضیارف و  هرمز  رد  یتسود  يانعم  هب  تیالو »  » .رما يدصت  ای  تموکح  . 4 يرای ؛ ای 
حیرـص ّصن  بسح  رب  هک  اـهنآ  ناراد  تسود  و  مالـسلا ) مهیلع  ) موـصعم همئا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوـسر  هب  یتـسود  زا :

ّیلوـت و زین  نید ، عورف  هناـگ  هد  لوـصا  زا  یکی  هدـش (5) و  هدرمـش  مزال  یبْرُْقلا ) ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  ، ) نآرق
.تسا يربت 

؛ تسا جراخ  ام  عازن  لحم  زا  زین  ترصن  تبارق و  موس  لوا و  يانعم  هب  تیالو 

ص:205

، سورعلا جات  يدیبز ، یـضترم  ص396 ؛ ج2 ، رینملا ، حابـصملا  یمویق ، ص141 ؛ ج6 ، هغلا ، سیئاقم  یـسراف ، نبا  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص398. ج10 ،

مارهب زا : لـقن  هب  ص140  تبیغ ، رـصع  رد  یمالـسا  تموکح  ای  هیقف  تیـالو  نوماریپ  ییاـه  سرد  يدزی ، دـمحم  ك.ر : ( . 2 - ) 2
ص19. هر ،) ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  هیقف  هقلطم  تیالو  هیرظن  موادت  تمدق و  یمظاک ، ناوخا 

ص43. زییاپ 1377 ، ش9 ، یمالسا ، تموکح  هلجم  هیقف ،» تیالو  موهفم  ، » هشیپرفعج یفطصم  ك.ر : ( . 3 - ) 3
یلع 458 ؛ ص455 -  ج1 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  402 ؛ ص400 -  ج15 ، برعلا ، ناـسل  روظنم ، نبا  ك.ر : ( . 4 - ) 4

ص43. زییاپ 1377 ، ش9 ، یمالسا ، تموکح  هیقف ،» تیالو  موهفم  ، » هشیپرفعج یفطصم  ك.ر : همان ؛ تغل  ادخهد ، ربکا 
ص 19. ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  هیقف  تیالو  هیرظن  موادت  تمدق و  یمظاک ، ناوخا  مارهب  ( . 5 - ) 5
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ینیمخ ماما  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ ناناملـسم  روما  يدصت  تموکح و  يانعم  هب  تیالو  هیقف ،» تیالو   » رد ام  ثحب  عوضوم  هک  ارچ 
: تسا هتشون  مه  مولعلارحب  موحرم   (1) .سّدقم » عرش  نیناوق  يارجا  روشک و  هرادا  تموکح و  ینعی  تیالو  : » دنتفگ هراب  نیا  رد 

تلاخد و قح  یعون  رگنایب  تقیقح ، رد  دشاب و  یم  نّیعم  دارفا  ای  درف  رب  نتشاد  هطلس  یتسرپرس و  يانعم  هب  تیالو » ، » حالطصا رد 
ای لقع  مکح  هب  ریغ  رب  هطلـس  واو ) رـسک  هب  « ) تیالو  » هک تسا  نآ  اهقف  حلطـصم  .تسا  صاخ  صخـش  يارب  يرما  رد  رظن  لاـمعا 

.ددرگ (2) ظوحلم  ًاضرع  ای  ًاتلاصا  دناوت  یم  هطلس  نیا  .دشاب  یم  ود  ره  ای  لام و  ای  ندب  رد  عرش 

تیالو یحالطصا  يانعم  . 3

هب یلیـصفت  یلک و  هاگن  اب  .دوش  هعجارم  فلتخم  راثآ  رد  ماما  تاراـبع  هب  دـیاب  هیقف  تیـالو  یحالطـصا  ياـنعم  كرد  مهف و  يارب 
: درک فیرعت  هنوگ  نیا  ار  هیقف  هقلطم  تیالو  حالطصا  ناوت  یم  ماما ، راثآ  رد  هیقف  تیالو  لامعتسا  دراوم 

ینید و روما  ورملق  رد  یعرـش  تاررقم  نیناوق و  ساـسا  رب  زور  تاـعوضوم  هب  هاـگآ  لداـع و  هیقف  ریگارف  يرادـمامز  تموـکح و 
.یمالسا هعماج  رب  يویند 

«. روشک هرادا  تموکح و  ینعی  تیالو  : » دـنیامرف یم  هراب  نیارد  ینیمخ  ماما  .تسا  يرادـمامز  تموکح و  يانعم  هب  تیـالو  ًـالوا :
(3)

تسایر و هک  تسا  تموکح  عجرم  نیرت  یلاع  هیقف » یلو  ، » رگید تراـبع  هب  تسا ؛ ریگارف  ماـع و  تساـیر ، تیمکاـح و  نیا  ًاـیناث :
؛ دراد ار  روشک  ياوقرب  هیلاع  تراظن 

ص:206

ص56. هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص210. ج3 ، هیقفلا ، هغلب  مولعلارحب ، زا : لقن  هب  یمظاک ، ناوخا  مارهب  ( . 2 - ) 2

ص56. هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  ( . 3 - ) 3
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ای امیس  ادص و  لثم  صاخ  ياهداهن  هیئاضق و  هوق  یماظتنا ، یماظن و  ياوق  باصتنا  لثم  دشاب ؛ میقتسم  لکش  هب  تیمکاح  نیا  هاوخ 
ياه ماظن  رد  هک  روط  نامه  تسا ؛ ریگارف  هیقف ، تیالو  تموکح  نیارباـنب ، هیرجم ؛ هننقم و  هوق  لـثم  دـشاب ؛ میقتـسم  ریغ  لکـش  هب 

دوش و یم  یـشان  ناـملراپ  زا  روشک  ياوق  همه  زین  یناـملراپ  ياـه  ماـظن  رددراد  ریگارف  ماـع و  تساـیر  روـهمج ، سیئر  یتساـیر ،
: تسا هنوگ  نیا  هراب  نیا  رد  ماما  ریبعت  .دراد  ار  هیلاع  تسایر  ریزو  تسخن 

رگم تسا ؛ تباـث  تسا ؛ تباـث  مالـسلا ) هیلع  ) موـصعم ماـما  يارب  هچنآ  همه  هیقف  يارب  هک ، تسا  نآ  میدرک  رکذ  هچنآ  همه  هجیتـن 
ببـس هب  اهنآ  یـصخش  تاهج  هب  طوبرم  هکلب  تسین ؛ اهنآ  تنطلـس  تیـالو و  تهج  زا  اـهنآ  تاراـیتخا  هک  دوش  مئاـق  لـیلد  هکنیا 

(1) تسا .» هدوب  نانآ  تفارش 

(2) اه » هاگتسد  همه  رب  دنک  یم  تراظن  دورب ، نوریب  شدوخ  يراجم  زا  روما  نیا  دراذگن  هک  تسا  روما  رب  تیالو  هیقف ، تیالو  »

: دندومرف زین  هیقف  یلو  تارایتخا  دودح  هرابرد 

نیا اب  یلیخ  رگید  بوخ  هکنیا  يارب  ناـیاقآ  ...تسا  صقاـن  يردـق  کـی  نم  رظن  هب  ولو  یبلطم  کـی  یـساسا  نوناـق  نیا  رد  هکنیا 
هن تسه  هیقف  تیالو  نوئش  ضعب  نیا  تسه ، یساسا  نوناق  رد  هکنیا  .دندمآ  هاتوک  يرادقم  کی  دننکن ، تفلاخم  اه  يرکفنـشور 

تسا یلو »  » رد هک  یفاصوا  نآ  ینعی : دنیب ؛ یمن  ررـض  سک  چیه  ...هداد  رارق  مالـسا  هک  روط  نآ  هیقف  تیالو  زا  نآ و  نوئـش  همه 
(3) تسا .» هداد  رارق  رما  یلو  ار  وا  ادخ  فاصوا ، اب  هک  تسا  هیقف »  » رد

ار یمالسا  تیمکاح  يوس  تمس و  تیاغ و  هیقف ، يارب  تلادع  طرش  ًاثلاث :

ص:207

ص496. نامه ، ( . 1 - ) 1
ص29. ج10 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 2 - ) 2

ص133. ج11 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
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تراظن هویـش  هب  رظان  دراد ، هراشا  یمالـسا  تلود  هژیو  راک  نیرت  مهم  ناونع  هب  لدع  طسق و  شرتسگ  نیمأت و  هب  دهد و  یم  ناشن 
عـیزوت و یـسایس ، تردـق  داـسفا  زا  يریگوـلج  يارب  کـینکت  نیرت  مـهم  هزورما  .دـشاب  یم  مـه  یـسایس  تردـق  ینورد  لرتـنک  و 

یهن فورعم و  هب  رما  تروشم ، مکاح ، تلادع  رب  دراد  دیکأت  اوق  کیکفت  رب  هکنیا  نمـض  ینیمخ  ماما  هیرظن  اما  تسا  اوق  کیکفت 
: دیامرف یم  دزرو و  یم  رارسا  زین  نارازگراک  سفن  تنایص  رکنم و  زا 

(1) تسا .» طقاس  تیالو  زا  دنکب  مه  هریغص  هانگ  کی  رگا  دراذگب ، جک [  [ روط نیا  ار  شیاپ  رگا  هیقف  »

هک تلادـع  يارجا  يارب  تسا  یقیرط  مه  مالـسا  ماکحا  تسا و  ماکحا  يارجا  رطاـخ  هب  تموکح  ترورـض  ماـما  رظنم  زا  هک  ارچ 
.تسین ریذپ  ناکما  لداع  مکاح  نودب 

همه هکلب  تسا ؛ تموکح  نوئش  زا  ینأش  نیناوق  تسا و  مالـسا  نیناوق  یعرـش ، ماکحا  نآ ، نوئـش  یمامت  اب  تسا  تموکح  مالـسا 
.تلادع (2) طسب  ماکحا و  يارجا  يارب  تسا  یلآ  روما  ضرعلاب و  بولطم  ماکحا ،

زا ار  وا  مرحمان  هب  هاـگن  کـی  دزادـنا ، یم  تلادـع  زا  ار  وا  غورد  هملک  کـی  هک  یتلادـع  ...تسا  لداـع  ...دوش  یمن  دبتـسم  هیقف ،
.دنکب (3) فالخ  دندوش  یمن  یمدآ  نوچمه  کی  دزادنا  یم  تلادع 

روشک و لخاد  تالکشم  لئاسم و  هب  هیقف  یهاگآ  یلو  تسا ؛ هیقف  هیلاع  تسایر  يارب  مهم  رایـسب  هفلؤمود  تلادع  تهاقف و  ًاعبار :
هب هک  تفایرد  ناوت  یم  مالـسا  ردـص  خـیرات  رد  ارذـگ  یهاگن  اب  .دراد  يا  هژیو  رایـسب  تیمها  یللملا ، نیب  هدـیچیپ  ياـه  تساـیس 

، داد رارق  هاگترپ  رد  ار  گرزب  ناگبخن  تلادع ، اوقت و  نادقف  هک  هزادنا  نامه 

ص:208

ص300. ج11 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
ص472. ج2 ، عیبلا ، باتک  ومه ، ( . 2 - ) 2

ص123. ج11 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 3 - ) 3
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ات ار  گرزب  ياهقف  یللملا ، نیب  طباور  هعماج و  نتم  يراج  تالوحت  لئاسم و  هب  یهاگآو  یـسایس  تریـصب  نادقف  هزادـنا  نامه  هب 
تموکح لکـشم  نیرت  گرزب  اهراب  ار  اـمن  سدـقم  نیرجحتم  رطخ  ینیمخ  ماـما  هک  يوحن  هب  هداد ؛ لزنت  رجحتم  نیـسدقم  هلحرم 

: دندومرف هیقف  یلو  یسایس  تیافک  تیمها  هرابرد  ماما  .دنا  هتسناد  یمالسا  ینید و 

هیملع ياه  هزوح  رد  حلطصم  داهتجا  هک  تساج  نیمه  زا  ...دنک و  يزیر  همانرب  هک  تسا  هعماج  تموکح و  تسرد  تخانـش  مهم 
یتموکح یعامتجا و  لئاسم  رد  درف  نیا  دشاب  ...حیحص  شنیب  دقاف  یسایس  یعامتجا و  ياه  هنیمز  رد  دهتجم [  [ رگا ...تسین  یفاک 

(1) تسین .» دهتجم 

.تسا یمالـسا  تاررقم  طباوض و  بوچراهچ  رد  هکلب  تسین ؛ یتنطلـس  يدادبتـسا و  هیقف ، تموکح  ینیمخ  ماـما  رظنم  زا  ًاـسماخ :
یمومع حـلاصم  تعیرـش و  نیناوق  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  یهورگ  ای  یـصخش  هقیلـس  لیم و  ساـسا  رب  دـناوت  یمن  هیقف  یلو  ربهر و 

.دنک لمع 

هللا یلص  ) ربمایپ هب  ادخ  .دننکب  دنتسناوت  یمن  هتبلا  دندرک  یمن  دنکب  تسناوت  یمن  فالخ  مه  ربمایپ  نوناق ، .تسا  نوناق  نید  مالسا 
یـسک یهلا  نوناـق  زا  ریغ  تسا  نوناـق  مکح ، .مینک  یم  عـطق  ار  تـنیت  گر و  ینزب  یفرح  کـی  رگا  هـک  دـیوگ  یم  هـلآ ) هـیلع و 

، همه دنتـسه  نوناق  يرجم  .دـننک  یم  لمع  نوناق  تحت  همه  هیقف  ریغ  هن  هیقف  هن  تسین  تموکح  سک  چـیه  يارب  درادـن  تموکح 
.دننوناق (2) يرجم  همه  هیقف  ریغ  مه  هیقف و  مه 

تسا يدادبتسا  هن  یمالسا  تموکح  .تسا  مدرم  رب  یهلا  نوناق  تموکح  یمالـسا ، تموکح   » ینیمخ ماما  هاگدید  زا  بیترت  نیدب 
(3) تسا .» هطورشم  هکلب  هقلطم  هن  و 

ص:209

ص47. ج21 ، نامه ، ( . 1 - ) 1

ص54. ج10 ، نامه ، ( . 2 - ) 2
ص52. هیقف ، تیالو  ومه ، ( . 3 - ) 3
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ربارب همه  درادـن و  تیالو  يرترب و  يرگید  رب  يدرف  چـیه  یلوا ، لصا  ربانب  مییوگب : دـیاب  یهاگدـید  نینچ  تلع  هفـسلف و  هراـبرد 
تیلباق تعیرـش  فرظ  بلاـق و  رد  دـنوادخ  یهاون  رماوا و  طـقف  .تسا  دـنوادخ  نآ  زا  هقلطم ، تیـالو  تیمکاـح و  ینعی : دنتـسه ،

.تسا هدش  ضیوفت  تیالو  اهنآ  هب  تلع ؛ نیمه  هب  دنتسه ؛ یهلا  تعیرش  هقف و  يرجم  لماح و  اهقف  .دنراد  يوریپ  تعاطا و 

ارچ دوش ؛ یم  مه  مدرم  ینید  يورخا و  روما  لماش  هکلب  تسین ؛ دودحم  يویند  روما  هب  طوبرم  هیقف  تیالو  هرتسگ  ورملق و  ًاسداس :
.تسین ادج  تناید  زا  تسایس  دنا و  هتسویپ  مه  هب  ایند  نید و  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  هک 

شتدابع رد  شتسایس  یسایس ، تسا و  يدابع  ...مالـسا  تناید  دندرک (1)  یفرعم  دب  ار  مالسا  .تسا  تسایس  همامت  هب  مالـسا  هللاو !
.دراد (2) یسایس  هبنج  کی  يدابع  هبنج  نامه  ینعی  تسا  مغدم  شتسایس  رد  شتدابع  تسا و  مغدم 

نآ یهقف  ياهدربراک  تیالو و  ماسقا  . 4

يارب ایوگ  یلو  تس ؛ اهقف » یـسایس  تیـالو   » هرهوج كرد  يارب  دـیفم  ییاـمنهار  یحالطـصا ، يوغل و  موهفم  رد  هشیدـنا  لـمأت و 
يرورض مزال و  تیالو ، دراوم  ارقتسا  تیالو ، فلتخم  ماسقا  نیب  زا  یسایس » تیالو   » هاگیاج ندش  صخشم  رتشیب و  حاضیا  نییبت و 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دنا  هدرک  رکذ  يددعتم  تامیسقت  تیالو ، يارب  هعیش  ياهقف  نادنمشیدنا و  .تسا 

، تماما تبحم ، هب  ار  صاخ  صاـخ و  ماـع و  هب  ار  تبثم  تیـالو  سپـس ، هدرک ؛ میـسقت  تبثم  یفنم و  هب  ار  تیـالو  يرهطم ، داتـسا 
.تسا هدرک  میسقت  ینیوکت  تماعز و 

ص:210

ص65. ج1 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 1 - ) 1
ص120. ج3 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 2 - ) 2
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( ینیوکت هداعلا  قوف  طلست  رادتقا و  یعون  ) يونعم ای  ینیوکت  فرصت :

: تسا هدرک  مسق  هس  هللا ، لوسر  تانوئش  ناونع  تحت  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ تیالو  لئاسرلا ، باتک  رد  ینیمخ  ماما 

هنال هسایـسلاو ، هسائرلاو  هنطلـسلا  ماقم  اهیناث ، هیفیلکتلا ؛ هیعـضولا و  ماکحالا  نم  هّیهلالا  ماکحالا  غیلبت  يأ  هلاسرلا ، هوبنلا و  اهدـحإ 
.هواضقلا (1) ماقم  تاماقملا ، ثلاث  ...یلاعت و  هللا  لبق  نم  ناطلس 

تیالو دننام  تسین ؛ دوخ  هرادا  رب  رداق  هیلع  ّیلوم  .1 دـنا : هدرک  مسقود  هیلع » ّیلوم   » هب هجوت  اب  ار  تیالو  نارظن ، بحاص  زا  یخرب 
ساـسا رب  هعماـج  یمومع  روما  يدـصت  هک  یهقف (2)  تیـالو  دـننام  دراد ، ار  نآ  هرادا  تردـق  هـیلع  ّیلوـم  . 2 ...و ؛ ریغـص  هیفس ،

.تسا یمومع  تحلصم 

: تسا هدش  میسقت  زین  ییاشنا  يربخ و  هب  یمالسا  نادنمشیدنا  زا  یخرب  هاگدید  زا  تیالو 

مدرم هچ  دـنراد ، تیمکاح  تیالو و  مدرم  رب  عراـش  بناـج  زا  لداـع  ياـهقف  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  يربخ  موهفم  هب  هیقف  تیـالو 
تسا نیا  يانعم  هب  ییاشنا ، موهفم  هب  هیقف  تیالو  یلو  دنرادن ؛ ار  یسایس  ربهر  باختنا  قح  ًاساسا  مدرم  و  دنهاوخن ؛ هچ  دنهاوخب و 

.دنهدب (3) يو  هب  ار  تیمکاح  تیالو و  باختنا و  ار  درف  نیرت  قیال  نیرتریصب و  ناهیقف ، نیب  زا  مدرم  دیاب  هک 
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ص50. لئاسرلا ، ومه ، ( . 1 - ) 1
ص 68. هیقف ، تیالو  ینارهت ، يوداه  يدهم  ( . 2 - ) 2

ص50. ناحلاص ، تموکح  ای  هیقف  تیالو  يدابآ ، فجن  یحلاص  هللا  تمعن  ( . 3 - ) 3
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يارب دـنناد و  یم  یهلا  ار  ییالو » تموکح   » تیعورـشم ور  نیا  زا  دنتـسه ؛ تیالو  ندوب  يرابخا  هب  لئاق  رـصاعم  ناققحم  زا  یخرب 
: دندقتعم تفرعم  هللا  تیآ  لثم  اهقف  زا  یخرب  اما  دنتسه ؛ لئاق  یتعاطا  یتیامح و  شقن  طقف  مدرم ،

ققحت عرـش ، ياضما  اب  هک  تسا  یهلا  تیلوئـسم  بصنم و  کی  هکلب  درادـن ؛ ار  مدرم  بناج  زا  تباـین  تلاـکو و  ناونع  تموکح ،
کی تیالو  ...تروص  ره  رد  اما ،]  ]... تسین دشاب ، هتفرگ  تروص  مدرم  بناج  زا  ًافرص  هک  ییاشنا  رما  کی  نیاربانب  دنک ؛ یم  ادیپ 

ییاشنا ییاضما ، یعـضو و  هچ  یفیلکت و  هچ  یعرـش ، ماکحا  یماـمت  اریز  دریذـپ ؛ یم  ققحت  عرـش  بناـج  زا  هک  تسا  ییاـشنا  رما 
.دنوش (1) یم  بوسحم 

عازن اما  تسا ؛ ییاشنا  تیالو ، ماما ، ترضح  هاگدید  زا  نیاربانب   (2) دناد ؛ یم  يرابتعا  یعضو  ماکحا  زا  ار  تیالو  زین  ینیمخ  ماما 
، تیالو تروصره ،  » رد نوچ  قلخ ؟ ای  ادخ  تسا  هدننکاشنا  هرابرد  نخـس  هکلب  تسین ؛ ندوب  يرابخا  ای  ییاشنا  رـس  رب  اجنیا  رد  ام 

(3) تسا .» ییاشنا 

تیالو  » هب روما  مامت  تیعورـشم  باستنا  رگید ، يوس  زا  دوخ و  یـسایس  تشونرـس  رد  مدرم  تلاخد  هرابرد  ینیمخ  ماما  دـیکأت  زا 
ار عرش  ياضما  هکلب  دبای ؛ یمن  تیعورشم  مدرم  شنیزگ  اب  یمالسا  تموکح  ناشیا ، هاگدید  زا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  یهقف ،»
و یجراخ » ققحت  يارب  مدرم  باختنا  : » دراد هفکود  هک  تسا  ییوزارت  دـننامه  تموکح  ماما ، هاگدـید  زا  تقیقحرد  .دراد  زاین  زین 
، نآ دـننک و  یم  یقالت  مه  اب  اج  کی  رد  مه  لمکم  طخود  ای  وزارت  هفک  ود  نیا  اما  تیعورـشم ؛» بسک  روظنم  هب  عراش  ياـضما  »

: ًایناث دنشاب و  هاگآ » ناملسم  : » ًالوا ناگدننک  باختنا  هک  تسا  یماگنه 

ص:212

ص58. هیقف ، تیالو  تفرعم ، يداه  دمحم  ( . 1 - ) 1
.29 ص23 -  ج1 ، عیبلا ، باتک  ومه ، 114 ؛ ص332 -  لئاسرلا ، ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2

ص59. ج10 ، نآرق ، مایپ  ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  ( . 3 - ) 3
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مه تشاد و  میهاوخ  یعرـش  تموکح  مه  یتلاـح ، نینچ  رد  دنـشاب ؛ دـیقم  یناملـسم  مزاول  هب  ینعی : دنـشاب ؛ هتـشاد  هدولآاـن » عبط  »
.دراد لاعف  شقن  یسایس  یگدنز  رد  هک  یفرع  تموکح 

تیالو هب  زین  ینافرع  تیـالو  .دـنا (1) هدرک  میـسقت  یهقف  یمالک و  ینافرع ، مسق  هس  هب  ار  تیـالو  رـصاعم ، ناگدنـسیون  زا  یخرب 
؛ تسا بهذم  لوصا  زا  يداقتعا و  يا  هلئسم  هک  تسا  تماما  یمالک ، تیالو  زا  دارم  دوش و  یم  میـسقت  ناگتـشرف  یناسنا و  یهلا ،

ّیلوم تحلصم  تیاعر  اب  نارگید  نوئش  روما و  رد  فرصت  يدصت و  ینعی : یعرش ؛ تیالو  زا  تسا  ترابع  تسا ، یهقف  تیالو  اما 
.هیلع

زا یکی  اـما  يریغ ؛ یتاذ و  تیـالو  یعیرــشت ، ینیوـکت و  تیــالو  لــثم  تـسا ؛ هدــش  رکذ  زین  يرگید  تامیــسقت  تیــالو ، يارب 
نیا هصالخ  روط  هب  .تسین  تبسانم  یب  اهنآ  رکذ  هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  یماسقا  یعرش ، تیالو  ناونع  تحت  رصاعم ، نارگشهوژپ 

: زا دنا  ترابع  اه  تیالو 

ار نآ  عراش  تیم : يدابع  ضیارف  رب  تیالو  . 2 تسا ؛ هدرک  لعج  تیم  ناثراو  يارب  ار  نآ  سدـقم  عراش  تیم : زیهجت  رب  تیالو  . 1
ردپ و يارب  غلابان : دنزرف  ییاراد  رب  تیالو  . 4 تسا ؛ نآ  کلام  قح  هدرب : رب  تیـالو  . 3 تسا ؛ هدرک  لعج  تیم  دشرا  نارـسپ  يارب 
: هدیشر هغلاب  رب  تیالو  . 6 دیآ ؛ یم  دیدپ  نیجوز  نیب  دـقع  اب  هک  تسا  یقوقح  رـسمه : رب  تیالو  . 5 تسا ؛ هدش  لعج  يردپ  دـج 

ناکدوک تسرپرـس  يارب  تمومیق  تیالو  . 8 تسا ؛ هدش  لعج  یـصو  يارب  تیاصو : تیالو  . 7 تسا ؛ يردپ  دج  ردـپ و  هب  قلعتم 
عضو لوتقم ، ناثراو  يارب  صاصق : تیالو  . 10 تسا ؛ هدـش  لعج  دازون  تیبرت  تهج  تناضح : تیالو  . 9 تسا ؛ هدش  عضو  غلابان 

؛ تسا هدش 

ص:213

ص22. ، 1378 ش46 ، نایک ، هقف ،» ملع  ینالقع  يونعم و  رتسب  ، » يرتسبش دهتجم  دمحم  ك.ر : ( . 1 - ) 1
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: هیبسح روما  تیـالو  . 14 تسا ؛ هدـش  لعج  یـضاق  يارب  اضق : تیـالو  . 13 فاقوا ؛ تیـالو  . 12 یهار ؛ رـس  ناکدوک  تیـالو  . 11
زا یشخب  تیالو  نیا  .هماع  فاقوا  رُّصق و  ّبیُغ و  هرادا  یتسرپرس و  لثم  تسین ؛ یـضار  نآ  كرت  هب  عراش  هک  تسا  يروما  هرابرد 

مهم یمیظنت : يریبدت و  تیالو  . 15 تسا ؛ هدش  راذگاو  طیارـشلا  عماج  ياهقف  هب  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  یعرـش  یهقف و  تیالو 
.تسا (1) یعرش  تیالو  نیرت 

: زا دنا  ترابع  نآ  يانعم  هب  هجوت  اب  تیالو  هژاو  یهقف  ياهدربراک 

هتفهن تیمویق  موهفم  دراوم ، نیا  رد  ریغص : نونجم ، هیفس ، تیم ، دننام  تسین  دوخ  روما  هرادا  رب  رداق  هیلع  ّیلوم  هک  يدراوم  فلا )
.تسا هیلع  ّیلوم  میق  یلو ، تسا و 

تیالو هک  دراد  دوجو  يدراوم  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، شدوخ  میق  دراد و  ار  دوخ  روما  هرادا  تردق  هیلع  ّیلوم  هک  يدراوم  ب )
بـالط و رب  یلو  تیمویق  ياـنعم  هب  تیـالو  دروم ، نیا  رد  هیملع : ياـه  هزوح  سرادـم  تاـفوقوم  لـثم  دـبلط ؛ یم  ار  رگید  صخش 

.تسا تافوقوم  روما  هرادا  يانعم  هب  هکلب  تسین ؛ ناداتسا 

هعماج دارفا  همه  تیالو ، زا  ریبعت  نیا  رد  .دوش  یم  ریبعت  یهلا  تیـالو  هب  نآ  زا  هعماـج : يربهر  یتسرپرـس و  ياـنعم  هب  تیـالو  ج )
تیالو اهقف  و  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هب  یطباوض  اب  وا  دنتـسه و  یهلا  تیالو  لیذ  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم یتح  یمالـسا 

يربـهر و ياـنعم  هب  یفرع  یهقف و  دربراـک  دراوـم  هـب  هجوـت  اـب  اـجنیا  رد  هـیقف  تیـالو  زا  دارم  نیارباـنب ، تـسا ؛ هدیـشخب  یـسایس 
تفالخ تماما و  ناونع  تحت  مالک ، ملع  رد  هک  يریبدت  ای  یـسایس  تیالو  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ یـسایس  تیمکاح  يرادمامز و 

.تسا روشک  هرادا  تموکح و  هب  طوبرم  دوش ، یم  هتخانش  یهقف  تیالو  هب  هقف ، رد  و 

ص:214

.49 ص46 -  ، 1377 زییاپ ش9 ، یمالسا ، تموکح  هیقف ،» تیالو  موهفم  ، » هیشیپرفعج یفطصم  ( . 1 - ) 1
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« هیقف هقلطم  تیالو   » هیرظن رد  قالطا »  » موهفم . 5

.تسا هقلطم »  » ای هماع »  » هژاو هیقف ، هقلطم  تیالو  هیرظن  رد  مهم  هژاو  نیمود 

ایآ تسا ؛ یمومع  هزوح  رد  مدرم  ندوب  روجحم  قالطا ، همزال  ایآ  تسا ؛ هطباض  طرـش و  دـیق و  یب  تیـالو  ياـنعم  هب  هقلطم »  » اـیآ
؟ دراد دوجو  هقلطم » تیالو   » و هقلطم » تنطلس   » نیب یتوافت  هچ  تسا ؛ تردق  راصحنا  يأر و  دادبتسا  رب  لاد  هقلطم » »

یـسایس نادنمـشیدنا  هغدـغد  عوـضوم و  هتـشذگ ، ههدود  رد  هک  دنتـسه  ییاـه  شـسرپ  هلمج  زا  رگید ، یخرب  روـبزم و  تـالاؤس 
.تسا هدش  زین  ییاهطلخ  بجوم  هژاو  نیا  رد  یموهفم  ماهبا  یهاگ  .تسا  هدش  ییالو  تموکح  صوصخرد 

تارایتخا و هیلک  هیقف  یلو  ینیمخ ، ماما  هاگدـید  زا  .تسا  طبترم  هیقف » یلو   » تاراـیتخا دودـح  هب  میقتـسم  روط  هب  قـالطا »  » موهفم
هللا یلـص  ) مرکا لوسر  یتموکح  تارایتخا  هک  مّهوت  نیا  ، » ناشیا ریبعت  هب  .تساراد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ یتموکح  نوئش 

لطاب و تسا ، هیقف  زا  شیب  مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  یتموکح  تارایتخا  ای  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  زا  رتشیب  هلآ ) هیلع و 
تیالو تخانـش  مدـع  زا  یـشان  دوش ، یم  هتفگ  ای  نونکات و  دـش ، هتفگ  هچنآ  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  ناشیا   (1) تسا .» طلغ 

روما هیلک  : » دنراد یم  نایب  نینچمه   (2) ...تسا ؛» یلئاسم  مه  نآ  زا  رتالاب  تسا و  تموکح  تاراـیتخا  زا  نیا  ...تسا  یهلا  هقلطم 
ًالقع تسا و  ررقم  زین  لداع  هیقف  دروم  رد  تسا ، هدـش  ررقم  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ربماـیپ و  يارب  هک  تسایـس  تموکح و  هب  طوبرم 

(3) دش .» لیاق  ود  نیا  نایم  یقرف  ناوت  یمن 

اب تموکح  نیا  هک  تسا  هدـش  لاؤس  بجوم  نیمه  تسین و  روصحم  هیقف  تاراـیتخا  دودـح  هک  دوش  یم  موـلعم  تاریبـعت ، نیا  اـب 
؟ دراد یقرف  هچ  هقلطم  تنطلس  تموکح 
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تیالو  » هک دوش  یم  هدیمهف  ماما  تاملک  زا  .مینک  یم  هعجارم  ناشیا  ترـضح  دوخ  تارابع  هب  راچان  هب  بلطم ، ندش  نشور  يارب 
لعج ًاثلاث : تسا ؛ یهلا  نیناوق  بوچراهچ  رد  ایناث : تسا ؛ مدرم  حلاصم  هب  دودحم  ًالوا : هکلب  تسین ، طرش  دیق و  یب  تیالو  هقلطم »

: ًاعبار دوش ؛ لماش  مه  ار  دارفا  یـصخش  روما  هزوح  ات  تسین  مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم تیـالو  لـعج  هزادـنا  هب  اـهقف  يارب  تیـالو 
يارب .دنک  یم  نوناق  تیاعر  هب  مزلم  ار  یمالـسا  مکاح  ناملـسم ، مدرم  تراظن  ًاسماخ : دنک ؛ یم  دودحم  ار  هیقف  تلادـع ،»  » تفص

: مینک یم  رکذ  ناشیا  زا  یتارابع  دراوم ، نیا  زا  مادکره 

: دنیامرف یم  یمومع  تحلصم  بوچراهچ  رد  تیالو  صوصخرد  ینیمخ  ماما 

، وا لمع  نوچمه  زین ، یمالسا  هعماج  مکاح  هشیدنا  .تسا (1)  طقاس  دنک ، یم  لمع  هعماج  تحلـصم  فالخ  رب  هک  یهیقف  تیالو 
هزوح ِدارفا  حلاصم  قبط  رب  ای  ناناملسم  یلک  حلاصم  ربانب  تاعوضوم ، رد  دناوت  یم  یمالسا  مکاح  .تسا  نیملسم (2)  حلاصم  عبات 

.تسا (3) نیملـسم  مالـسا و  تحلـصم  رما ، نیا  رد  هکلب  تسین ؛ يأر  هب  دادبتـسا  زگره  راـیتخا  نـیا  .دـنک  لـمع  دوـخ ، تموـکح 
ارجا و رد  ناگدننک  تموکح  هک  تهج  نیا  زا  طورشم  ...تسا ؛ هطورـشم  هکلب  هقلطم ؛ هن  تسا و  يدادبتـسا  هن  یمالـسا  تموکح 

نیا زا  دوش ؛ ارجا  تیاعر و  دیاب  هک  تسا  مالسا  نیناوق  ماکحا و  نامه  طرش  هعومجم  ...دنتسه  طرش  هعومجم  کی  هب  دیقم  هرادا ،
هللا یلص  ) ربمغیپ هب  ادخ  ...دنکب  تسناوت  یمن  فالخ  مه  ربمغیپ  .تسا (4)  مدرم  رب  یهلا  نوناق  تموکح  یمالسا  تموکح  تهج ،

نوناق زا  ریغ  .تسا  نوناق  مکح  .منک  یم  عطق  ار  تنیت  گر و  ینزب ، فالخ [  [ فرح کی  رگا  هک  دیوگ  یم  هلآ ) هیلع و 
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.دننک (1) یم  لمع  نوناق  تحت  همه  هیقف ، ریغ  هن  هیقف و  هن  تسین ؛ تموکح  سک ، چیه  يارب  .درادن  تموکح  یسک  یهلا ،

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  اب  هیقف  یلو  تموکح  تارایتخا  ندوبن  ناسمه  صوصخرد  ینیمخ  ماما  نینچمه 

لیاـضف ناـنچ  اریز  دوـش ؛ یقلت  ناـماما  ناربماـیپ و  هبتر  هیاـپ  مه  هیقف [ یلو   [ ناـنآ يوـنعم  هبتر  هک  تسین  نیا  رما  نیا  همزـال  هـتبلا 
لعج هبتر  رد  اهقف  يارب  تفالخ  لـعج  .تسین (2)  هبتر  مه  نانآ  اب  تاـماقم  رد  سک  چـیه  تسا و  ناراوگرزب  نآ  صاـخ  يونعم ،

زا یتیالو  رگا  .دنرادن (3)  رارق  رگیدکی  ضرع  رد  تفالخ  عون  نیا  دنا ، هدرب  نامگ  یضعب  هچنآ  فالخ  رب  تسین و  هّمئا  يارب  نآ 
یتیـالو نینچ  زا  اـهقف  تروص ، نیا  رد  دوـش ، هتـسناد  نّیعم  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا يارب  یتـموکح  يرادـمامز و  زا  ریغ  رگید ، تهج 

هچ رگا  وا  لام  نتفرگ  نتخورف و  ای  دُرم  هک  يرـسمه  نداد  قالط  هب  عجار  موصعم  ماما  مییوگب : رگا  سپ  دوب ؛ دـنهاوخن  رادروخرب 
مامت رد  درادن و  تیالو  روما ، نیا  رد  وا  تسین و  قداص  هیقف  دروم  رد  رگید  نیا  .دراد  تیالو  دـنکن ، اضتقا  مه  یمومع  تحلـصم 

.درادن (4) دوجو  اهقف  يارب  ماقم  نیا  توبث  رب  یلیلد  میتفگ ، هیقف  تیالو  هب  عجار  رت  شیپ  هک  یلیالد 

هیقف یلو  رد  هک  یفاصوا  نآ  : » دنا هدـش  رکذـتم  دادبتـسا ، ههبـش  ربارب  رد  ار  نآ  اهراب  هیقف ، تلادـع »  » تفـص هنیمز  رد  ینیمخ  ماما 
فالخ رب  مدـق  کی  هملک ، کی  دـیوگب ، غورد  هملک  کی  رگا  .دراذـگب  طلغ  مدـق  کی  ار  شیاپ  دوش  یمن  فاصوا  نآ  اـب  تسا ،

(5) درادن .» رگید  ار  تیالو  نآ  دراذگب ،
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: دندقتعم یمدرم  لرتنک  یتراظن و  شقن  مدرم و  يارآ  هرابرد  ناشیا  نینچمه 

تلم .میتسه  تلم  يارآ  عبات  ام  .مینکب  يروتاتکید  تسا ، هدادن  هزاجا  ام  هب  مالـسا  .مینکب  نامتلم  رب  یلیمحت  کی  هک  میرادن  انب  ام 
نم رگا  .دننک  تراظن  روما ، نیا  رب  دننک  تراظن  هک  دنفظوم  مدرم  همه  .مینک (1)  یم  تیعبت  نآ  زا  مه  ام  داد ، يأر  يروط  ره  اـم 
همه ...نک  ظفح  ار  تدوخ  یتشاذـگ ، جـک  ار  تیاپ  دـنیوگب : هک  تسا  فظوم  تلم  متـشاذگ ، جـک  متـشاذگ ؛ رانک  ار  میاپ  کـی 

هک دشاب  روط  نیا  ناملـسم  دیاب  ...تسا  مالـسا  هب  طوبرم  نآلا  هک  ییاهراک  همه  رد  دنـشاب ، هتـشاد  تراظن  هکنیا  هب  دـنفظوم  تلم 
تیاپ هک  دشکب  ار  شریـشمش  تشاذگ ، رانک  ار  شیاپ  دید  رگا  دشاب ، دهاوخ  یم  هک  ره  نیملـسم و  هفیلخ  دهاوخ ، یم  هکره  رگا 

.راذگب (2) تسار  ار 

هقف لوصا  ملع  رد  ور  نیا  زا  دنک ؛ یم  يرثؤم  کمک  هقلطم » موهفم   » مهف يارب  هک  تسا  يرگید  هتکن  قالطا »  » موهفم ندوب  یبسن 
«. دنتسه یفاضا  یبسن  رما  ود  دییقت  قالطا و  ِنایفاضا ؛ ِنارما  ُدییقتلا  ُقالطالا و  : » دوش یم  هتفگ 

ددرگ و یم  همئا  ربماـیپ و  یتـموکح  تاراـیتخا  ماـمت  لـماش  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هیقف  تیـالو  ندوب  هقلطم  قـالطا و  : » موس هتکن 
دوجو هدمع  هیرظن  هس  هعیـش ، ياهقف  نیب  رد  هیقف  یلو  تارایتخا  دودح  دروم  رد  هکنیا  حیـضوت  .درادن  اهنآ  زا  یخرب  هب  صاصتخا 

دشاب و یم  ناسکی  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم طئارـشلا و  عماج  ياهقف  یتموکح  تارایتخا  تایرظن ، نآ  زا  یکی  ربانب  اهنت  هک  دراد 
(3) دنراد .» تیالو  لامعا  فرصت و  ِقح  دراوم ، یخرب  رد  طقف  اهقف  رگید ، هیرظن  ود  ربانب 

: مینک یم  نایب  ار  هیرظن  هس  نیا  قیقحت ، نیا  عوضوم  اب  طابترا  بلطم و  تیمها  تلع  هب 
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لماش ار  هیقف »  » یـسایس یتموکح و  تارایتخا  دودـح  ینیمخ  ماما  یکرک و  ققحم  رهاوج ، بحاص  نوچ  ییاهقف  هیقف : هماع  تیالو 
ار هچنآ  یمامت  لداع  هیقف  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماما  .دنتـسناد  یم  یـسایس  تیمکاح  هب  طوبرم  روما  تما و  نوئـش  مامت 

نینچ ینیمخ  ماما   (1) .دـشاب » یم  اراد  دنتـشاد ، تسایـس  تموکح و  اب  طابترا  رد  ناماما  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  هک 
.تسا يدعب  هیرظنود  زا  معا  ناشدارم  هک  دنا  هدرک  ریبعت  هماع » تیالو   » هب نآ  زا  نیشیپ  ياهقف  یلو ، دناد ؛ یم  هقلطم »  » ار یتیالو 

، اتفا هب  ار  هیقف  تارایتخا  دنریذپ و  یمن  هیقف  يارب  ار  قلطم » ماع و   » دیق رظن ، نیا  نارادـفرط  هیبسح : روما  رد  هیقف  فرـصت  تیالو و 
ققحم ار  هیرظن  نیا  .دـننک  یم  دودـحم  ریغـص  بیاغ و  لام  ظفح  دـننام  هیبسح  روما  رد  فرـصت  زاوج  تواضق و  دودـح و  يارجا 

هک تسا  دـقتعم  ضیوفت ، لباق  تیـالو  ضیوفت و  لـباق  ریغ  تیـالو  هب  تیـالو  میـسقت  اـب  ینیئاـن  ققحم  تسا : هدرک  حرطم  ینیئاـن 
ضیوفت لباق  تیالو  نیا  .دوش  یم  ضیوفت  ماما  ریغ  هب  هک  تسا  اتفا  اـضق و  یـسایس ، روما  رد  ماـما  تیـالو  ضیوفت ، لـباق  تیـالو 
قیداصم هرابرد  يو  .تساتفا  اضق و  رد  اهقف  تیالو  هب  رظان  ًاصـصخت  دوش و  یمن  یـسایس  روما  لـماش  هیقف  تیـالو  هلدا  اـما  تسا ؛

نِم ...هموصخلا و  ِلـصف  يوتفلا و  یف  ِهیقفلا  یلا  ُعوـجرلاوه  ُنّقیتملاـف  : » دـیوگ یم  اـتفا ، بصنم  اـی  یـسایس  بصنم  نیب  كوکـشم 
تباث هماع  تیالو  قیرط  زا  ار  هیقف  یسایس  تماعز  تموکح و  ینیئان  موحرم  ترابع ، نیا  هب  هجوت  اب   (2) هیبسحلا ؛» ُرومالا  اهتفیظو 

هتبلا دروآ ؛ یم  هبـسح  روـما  هرمز  رد  مـه  ار  تموـکح  يو  نوـچ : دـنک ؛ یم  تباـث  هبـسح  روـما  قـیرط  زا  ار  نآ  هـکلب  دـنک ؛ یمن 
هدوب هیقف  هماع  تیالو  هب  لئاق  يو  ریرقت ، ود  نیا  زا  یکی  ربانب  هک  تسا  هدـش  شرازگ  لکـشود  هب  ینیئاـن  موحرم  سورد  تاریرقت 

.تسا
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تهج زا  هن  مه  نآ  هک  دـنناد  یم  هیبـسح  روـما  رد  طـقف  ار  هیقف  تافرـصت  هیرظن  نیا  نـالئاق  هیبـسح : روـما  رد  هیقف  فرـصت  زاوـج 
.تسا نقیتم  ردق  تهج  زا  هکلب  تیالو ،

نیا زا  تسا ؛ موس  مود و  هیرظن  ربارب  رد  نآ  یبسن  ندوب  قلطم  لومش و  هیقف ،» هقلطم  تیالو   » ترابع رد  قالطا »  » زا دوصقم  هجیتن :
روما یمامت  لماش  ار  نآ  هکلب  دـناد ؛ یمن  اضق  اـتفا و  هب  طوبرم  روما  اـی  هیبسح  روما  رد  ًارـصحنم  ار  هیقف  تیـالو   » ینیمخ ماـما  ور ،

ور نیا  زا  دـیامنب ؛ ار  یمومع  تحلـصم  تاعارم  هک  تسا  مزال  هیقف ، رب  تیالو  لاـمعا  نیا  رد  هتبلا  دـناد و  یم  تموکح  هب  طوبرم 
هتبلا  (1) تسا ؛» هیبسح  روما  ای  اضق  اتفا و  هب  ندوبن  دیقم  يانعم  هب  هکلب  تسین ؛ طرـش  دـیق و  ره  زا  ندوب  اهر  يانعم  هب  هقلطم  هملک 

، نیاربانب تسین ؛ اجنیا  نآ  ثحب  ياج  هک  دـنراد  یتافالتخا  تارایتخا ، دودـح  رد  زین  هماع  تیـالو  هب  نـالئاق  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
.تسین مهف  لباق  اهقف ، هعرشتم و  فرع  رد  نآ  موهفم  هب  هجوت  نودب  تسا و  یفرع  يوغل و  زا  رتارف  هقلطم »  » و تیالو »  » يانعم

تحلـصم تلادع ، هب  دیقم  هکلب  تسین ؛ نانعلا  قلطم  هقلطم ،»  » زا دارم  ناشیا ، قفاوم  ياهقف  رگید  ماما و  هاگدید  زا  هصالخ  روط  هب 
هب رعـشم  هک  تسا  یفـصو  هفاضا  هیقف ،» هقلطم  تیالو   » رد تیالو »  » رب هیقف »  » هژاو هفاضا  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ تهاقف  یمومع و 
هب زین  هقلطم »  » موهفم دراد و  تیالو  مدرم ، هماع  حـلاصم  هدودـحم  بوچراـهچ و  رد  تلادـع و  فصو  اـب  هیقف  ینعی : تسا ؛ تیلع 

« هقلطم تیالو  ، » رگید نایب  هب  تسا ؛ هیبسح  روما  هکلب  تسین ؛ یفرع  يوغل و  روظنم  اجنیا  رد  دـیقم  هک  تساه  تیالو  رگید  تبـسن 
بوچراهچ هب  دیقت  مدع  . 2 هیبسح ؛ روما  هب  دیقت  مدع  . 1 زا : دنا  ترابع  هک  دراد  يدوجو  دیقود  یمدع و  دیق  هس  ماما ، هاگدـید  زا 

هیعرف ماکحا (2) 

ص:220

ص28. يرکذ ، اطسرا ، داوجدمحم  ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب  ( . 1 - ) 1
.تفر رتارف  ناوت  یم  زین  نآ  زا  یمومع  تحلصم  ياضتقا  هب  ( . 2 - ) 2
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همزال  ] هک یمالسا (3)  هعماج  تحلصم  هب  دیقت  . 4 (2) یساسا ؛ نوناق  هلمج  زا  نودم  نیناوق  هب  نتشادن  دیقت  . 3 (1) هیوناث ؛ هیهلا و 
.مالسا (4) نیناوق  ماکحا و  هب  دیقت  . 5 .تسا ] ناسانشراک  اب  تروشم  شا 

، ور نیا  زا  دنک ؛ یم  صخـشم  ار  تیالو  تیدودـحم  يدـنبزرم و  رخآ ، دروم  ود  ار و  یـسایس  تیالو  ورملق  هرتسگ  لوا ، دروم  هس 
دوش و یسایس  یگدنز  رد  مدرم  تیروجحم  ای  يأر  دادبتـسا  هقلطم و  تنطلـس  هب  رجنم  ات  تسا  دیق  نودب  اهر و  هن  هقلطم » تیالو  »
زا یمالـسا  يروهمج  تموکح  نیاربانب ، دـهد ؛ لیکـشت  ار  دـیلا  طوسبم  رایع و  مامت  یمالـسا  تموکح  دـناوتن  ات  تسا  دودـحم  هن 

یمومع تحلـصم  یمالـسا و  نیناوق  هب  دیقم  اهتنم  دراد ؛ ارایند  لوادتم  يروهمج  تادیقم  تارایتخا و  نامه  ماما  ترـضح  هاگدید 
.تسا یمالسا  هعماج 

هیقف تیالو  ناکرا  . 6

هراشا

تاموقم و .تسا  تیالو  ثحابم  داعبا  رگید  كرد  مهف و  يارب  رگید  يا  هچیرد  هیقف ، يریبدـت  تیالو  ناـکرا  رد  قیقحت  صحفت و 
: داد رارق  هعلاطم  دروم  رصنع  راهچ  رد  ناوت  یم  ار  نآ  ناکرا (5) 

تیالو لعاج  فلا )

تیالو لعج  .تسا  لعج  دنمزاین  تسا ، يرابتعا (6)  یعضو  مکح  تیالو  نوچ 

ص:221

ص17. ج1 ، ص61 ، ج21 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص17. ج20 ، نامه ، ك.ر : ( . 2 - ) 2

.تسا ناسانشراک  اب  تروشم  رما ، نیا  همزال  ( . 3 - ) 3
ص 52. نیشیپ ، هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  ك.ر : ( . 4 - ) 4

ص54. زییاپ 1377 ، ش9 ، یمالسا ، تموکح  هیقف »، تیالو  موهفم  ، » هشیپ رفعج  یفطصم  ك.ر : ( . 5 - ) 5
ص40. هیقف ، تیالو  ومه ، ص231 ؛ لئاسرلا ، باتک  ینیمخ ، ماما  ك.ر : ( . 6 - ) 6
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؛) مالسلا مهیلع  ) نیموصعم تیالو  یـضاق و  تیالو  لثم  دنک ؛ رابتعا  لعج و  ار  نآ  شدوخ  عراش  یـسیسأت : تسا : عونود  رب  یعرش 
.صاصق تناضح و  تیاصو ، تیمویق ، تیالو  لثم  دنک ؛ یم  اضما  عراش  دننک و  یم  لعج  ًالقع  ییاضما :

یلو ب )

اب بساـنتم  یتافـص  دـیاب  یلو  دوش ؛ یم  لـعج  اـهنآ  رب  تیـالو  ناونع  هک  دوش  یم  هتفگ  يدارفا  اـی  درف  هب  تیـالو  ياـیلوا  اـی  یلو 
.دشاب ریدم  لداع و  هیقف ، دیاب  یلو » ، » یسایس تیالو  رد  لاثم  يارب  دندش ؛ هتشاد  شتیالو 

هیلع یلوم  ج )

تسا لاوما  رب  تیالو  تیاصو ، فقو و  لثم  یخرب ، رد  .صاخشا  لاعفا و  ایـشا ، دنک : یم  روهظ  لکـش  هس  هب  تیالو  رد  هیلع  یلوم 
صاخشا رب  تیالو  هک  ییاج  .تسا  صاخـشا  رب  تیالو  یخرب ، رد  تسا و  لاعفا  رب  تیالو  تیم ، يدابع  ضیارف  لثم  یـضعب ، رد  و 

، ریغص دنناد : یم  هورگ  شش  ناهیقف  ار  ناروجحم  .روجحمریغ  صاخشا  رب  ای  تسا و  روجحم  صاخشا  رب  تیالو  ای  دوش  یم  لعج 
: زا دـنا  ترابع  اهنآ  زا  یخرب  تسا  ددـعتم  روجحم  ریغ  رب  تیـالو  دراوم  .گرم  هب  فرـشم  ضیرم  سلفُم و  یفـس ، دـبع ، نونجم ،

.یمیظنت (1) يریبدت و  تیالو  صاصق و  تیالو  هدیشر ، هرکاب  رب  تیالو 

، نیارباـنب تسا ؛ هجو  نم  هکلب  تسین  قـلطم  صوـصخ  موـمع و  عوـن  زا  هک  تسا  تیروـجحم  تیـالو و  هطبار  اـجنیا  رد  مهم  هتکن 
رب طقف  تیروجحم  ببس  هب  رگید ، ترابع  هب  تسین ؛ هیلع  ّیلوم  تیروجحم  یعرش ، تیالو  همزال  دنا ، هدرک  مّهوت  یخرب  هچنانچ 

ص:222

.55 ص54 -  ، 1377 زییاپ ش9 ، یمالسا ، تموکح  هیقف ،» تیالو  موهفم  ، » هشیپرفعج یفطصم  ( . 1 - ) 1
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اجنیا رد  تیالو  لعج  هفسلف  ور ، نیا  زا  سلفم ؛ هیفـس ، دبع ، نونجم ، ریغـص ، زا : دنا  ترابع  نانآ  هک  هدش  لعج  تیالو ، هورگ  جنپ 
تیالو لـعج  هفـسلف  دیـشر ، غلاـب و  هیلع  ّیلوم  يارب  یـسایس  یمومع و  روما  صوصخرد  یلو  تسا ؛ هیلع  ّیلوم  صقن  ناربج  يارب 
بولطم مظن  داجیا  يارب  لعج  اـجنیا  ور  نیا  زا  تسا ؛ هعماـج  شاـعم  ماـظن  یهد  ناـماس  موزل  ببـس  هب  هکلب  تسین ؛ صقن  روصق و 

تسین مهیلع  ّیلوم  تیروجحم  یناوتان و  مزلتسم  هیقف ،» هقلطم  تیالو  ، » ماما ترضح  هاگدید  زا  نیاربانب  تسا ؛ یعامتجا  یسایس و 
(1) تسا .» ضقانتم  هلمج  کی  هیقف  تیالو  تیمکاح  تحت  یمالسا  يروهمج   » هک دوش  هتفگ  ات 

تیالو ورملق  د )

زا .تسا  توافتم  تیالو  عون  بسانت  هب  زین  تیالو  ورملق  .دراد  فرـصت  قح  عراش  بناـج  زا  یلو »  » هک تسا  يا  هزوح  هدودـحم و 
لعاج قلاخ و  هقلطم  تیمکاح  ، » فیط نیا  يادـتبا  رد  تسا ؛ رـسود  فیط  کی  یـسایس » تیـالو  : » تفگ ناوت  یم  ثحب ، عومجم 
یهلا تیالو  هب  شتلادـع  ریبدـت و  تهاـقف ، نازیم  هب  سک  ره  نیب ، نیا  رد  .دنتـسه  مدرم » هیلع و  ّیلوم  ، » نآ ياـهتنا  رد  و  تیـالو »

هعماج ناگدیزگرب » « » ریدم لداع  ياهقف  ، » نیاربانب دوش ؛ یم  وا  تیالو  تیلوئسم  ناونع  لعج  قیال  رت و  کیدزن 

ص:223

مدرم هک  تسا  نیا  ...هقلطم  تیالو  مه  نآ  تیالو ، ياـنعم  ، » ص216 و 219 تموکح ، تمکح و  يدزی ، يرئاح  يدـهم  ( . 1 - ) 1
دیاب همه  دنرادن و  ار  دوخ  روشک  روما  سوفن و  لاوما  رد  یفرـصت  هنوگ  چیه  قح  هلخادـم و  يأر و  قح  نیناجم  راغـص و  نوچمه 

رد هچرگا  مدرم  . » ص13 ش10 ، ون ، هار  همان  هتفه  ییالو ،» تموکح  ، » رویدک نسحم  .دنـشاب ؛» دوخ  یلو  رماوا  عیطم  فک  رب  ناج 
رد مدرم  فرصت  تلاخد و  .دنروجحم  ًاعرش  یمومع  روما  هزوح  رد  اما  دندیـشر ؛ فلکم و  یـصخش ، لئاسم  یقوقح و  روما  هزوح 

«. تسا هیقف  یلو  يدعب  ذیفنت  ای  یلبق و  هزاجا  جاتحم  یمومع ، روما  هزوح 
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تیاضر بلج  ارادم و   » لصا هب  هجوت  اب  زین  و  یمومع » حلاصم   » هب هجوت  اب  دنتـسه  فّلکم  هک  دـنوش  یم  بوسحم  دـنوادخ  یندـم 
.دننک لقتنم  یتموکح » یسایس و  ماظن   » هب بسک و  هقف  يارجم  زا  ار  نانآ  ياه  تیامح  اه و  تساوخ   (1) مدرم ،»

هزوح تسا و  طبترم  هیلع  ّیلوم  تیالو و  ورملق  هب  هک  تسا  صاخ  یهقف  حالطـصا  کی  هیقف » هقلطم  تیـالو   » هکنیا نخـس  هاـتوک 
تباث یلو »  » يارب هن  ار  تیدودحم  هطباض و  یفن  زگره  یهقف ، حلطـصم  نیا  ور ، نیا  زا  دنک ؛ یم  نّیعم  ار  اهنآ  یقوقح  تارایتخا و 

، هملک کی  رد  .دوش  قلطم » يدازآ  هب  رجنم   » ات هیلع » ّیلوم   » يارب هن  دوش و  نانعلا » قلطم   » یـسایس تیمکاـح  هب  رجنم  اـت  دـنک  یم 
.تسا مهیلع  ّیلوم  تیرثکا  یمالسا  ياهرواب  اب  قباطم  نوناق »  » تموکح هیقف » یسایس  تیالو  »

متشه سرد  هصالخ 

تبارق . 1 زا : دنا  ترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  هتفر  راک  هب  يددعتم  يانعم  رد  نآ  تاقتشم  رگید  و  واو ) رسک  حتف و   ) هب تیالو »  » هژاو
.رما يدصت  ای  تموکح  . 4 يرای ؛ ای  ترصن  . 3 یتسود ؛ ای  تبحم  . 2 یکیدزن ؛ ای 

: تسا هدرک  مسق  هس  هللا ، لوـسر  تانوئـش  ناوـنع  تحت  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تیـالو  لـئاسرلا ، باـتک  رد  ینیمخ  ماـما 
هنال هسایـسلاو ، هسائرلاو  هنطلـسلا  ماقم  اهیناث ، هیفیلکتلا ؛ هیعـضولا و  ماکحالا  نم  هّیهلالا  ماکحالا  غیلبت  يأ  هلاسرلا ، هوبنلا و  اهدحإ  »

«. هواضقلا ماقم  تاماقملا ، ثلاث  ...یلاعت و  هللا  لبق  نم  ناطلس 

ص:224

نآ نیرت  هنایم  دـیاب  وت  دزن  رما  نیرت  مهم  ًامتح  کلام ! يا  . » ص966 ، 53 همان مالسالا ، ضیف  حرش  همجرت و  هغالبلا ، جهن  ( . 1 - ) 1
يدونـشخ مدرم ، هماـع  مشخ  هک  اریز  دـشاب ؛ مدرم  هدوت  تیاـضر  بلج  رد  نآ  نیرت  عماـج  لدـع و  رد  نآ  نیرت  لـماش  قـح و  رد 

«. دریگ رارق  هجوت  دروم  دیابن  هّماع ، تیاضر  يدونشخ و  ربارب  رد  صاوخ  مشخ  یلو  دنک ؛ یم  لامیاپ  ار  صاوخ ]  ] مدرم تیلقا 
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رد ًایناث : تسا ؛ مدرم  حلاصم  هب  دودحم  ًالوا : هکلب  تسین ؛ طرـش  دیق و  یب  تیالو  هقلطم » تیالو   » هک دوش  یم  هدیمهف  ماما  تاملک 
دارفا یصخش  روما  هزوح  ات  تسین  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم تیالو  لعج  هزادنا  هب  اهقف  يارب  تیالو  لعج  ًاثلاث : تسا ؛ یهلا  نیناوق 

هب مزلم  ار  یمالـسا  مکاح  ناملـسم ، مدرم  تراظن  ًاـسماخ : دـنک ؛ یم  دودـحم  ار  هیقف  تلادـع ،»  » تفـص ًاـعبار : دوش ؛ لـماش  مه  ار 
.دنک یم  نوناق  تیاعر 

، ور نیا  زا  تسا ؛ موس  مود و  هیرظن  ربارب  رد  نآ  یبسن  ندوب  قلطم  لومـش و  هیقف ،» هقلطم  تیـالو   » تراـبع رد  قـالطا »  » زا دوصقم 
طوبرم روما  یمامت  لماش  ار  نآ  هکلب  دـناد ؛ یمن  اضق  اتفا و  هب  طوبرم  روما  ای  هیبسح  روما  رد  ًارـصحنم  ار  هیقف  تیالو  ینیمخ  ماـما 

تحلـصم تلادع ، هب  دیقم  هکلب  تسین ؛ نانعلا  قلطم  دـیق و  ره  زا  ندوباهر  يانعم  هب  هقلطم  هملک  ور  نیا  زا  دـناد ، یم  تموکح  هب 
هب رعـشم  هک  تسا  یفـصو  هفاضا  هیقف ،» هقلطم  تیالو   » رد تیالو »  » رب هیقف »  » هژاو هفاضا  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ تهاقف  یمومع و 

تبـسن هب  زین  هقلطم »  » دراد و تیالو  مدرم  هماـع  حـلاصم  هدودـحم  بوچراـهچ و  رد  تلادـع و  فصو  اـب  هیقف  ینعی : تسا ؛ تیلع 
.تسین یفرع  يوغل و  يانعم  روظنم  اجنیا  رد  و  دنتسه ، هیبسح  روما  هب  دیقم  هک  تساه  تیالو  رگید 

دوش و یسایس  یگدنز  رد  مدرم  تیروجحم  ای  يأر  دادبتـسا  هقلطم و  تنطلـس  هب  رجنم  ات  تسا  دیق  نودب  اهر و  هن  هقلطم » تیالو  »
هاگدـید زا  یمالـسا  يروهمج  نیاربانب ، دـهد ؛ لیکـشت  ار  دـیلا  طوسبم  رایع و  مامت  یمالـسا  تموکح  دـناوتن  اـت  تسا  دودـحم  هن 

تحلـصم یمالـسا و  نیناوق  هب  دیقم  اهتنم  تسایند ؛ لوادـتم  ياه  يروهمج  رگید  لثم  تادـیقم  تارایتخا و  نامه  اب  ماما  ترـضح 
.تسا یمالسا  هعماج  یمومع 

تیالو لیذ  رد  هورگ  جنپ  طقف  رگید ، ترابع  هب  تسین ، هیلع  ّیلوم  تیروجحم  یعرـش ، تیالو  همزال  يا ، هدع  تامّهوت  فالخ  رب 
نیا رد  تیالو  لعج  هفسلف  ور ، نیا  زا  سلفم ؛ هیفس ، دبع ، نونجم ، ریغص ، زا : دنا  ترابع  هک  دنوش  یم  فیرعت  نیروجحم 
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صقن روصق و  ببس  هب  یسایس  یمومع و  روما  صوصخرد  تیالو  لعج  هفسلف  یلو  تسا ؛ هیلع  ّیلوم  صقن  ناربج  يارب  دروم  جنپ 
مزلتـسم هیقف ،» هقلطم  تیالو  ، » ماما ترـضح  هاگدـید  زا  نیاربانب  تسا ؛ یعامتجا  یـسایس و  بولطم  مظن  داـجیا  يارب  هکلب  تسین ؛
ضقانتم هلمج  کی  هیقف  تیالو  تیمکاـح  تحت  یمالـسا  يروهمج  : » دـنیوگب یخرب  اـت  تسین  مهیلع  ّیلوم  تیروجحم  یناوتاـن و 

«. تسا

و یمومع » حلاصم   » هب هجوت  اب  دنتـسه  فلکم  هک  دـنوش  یم  بوسحم  دـنوادخ  یندـم  هعماج  ناگدـیزگرب » « » ریدـم لداع  ياهقف  »
یـسایس و ماظن   » هب هلوسپک و  تفایرد و  هقف  يارجم  زا  ار  نانآ  ياه  تیامح  اـه و  تساوخ  مدرم ،» تیاـضر  بلج  ارادـم و   » لـصا

.دننک لقتنم  یتموکح »
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تالاؤس

.دینک فیرعت  یحالطصا  يوغل و  رظن  زا  ار  تیالو  . 1

.دیسیونب ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ار  تیالو  هناگ  هس  يدنب  میسقت  . 2

.دیهد خساپ  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ار  ههبش  نیا  تسا ؟ هقلطم  تنطلس  يدادبتسا و  هیقف ، هقلطم  تیالو  هیرظن  رد  هقلطم  زا  دارم  ایآ  . 3

ینیمخ ماما  رظنم  زا  ار  ههبش  نیا  تسا ؟ یمومع  روما  یـسایس و  تکراشم  رد  مدرم  تیروجحم  بجوم  اهقف  یعرـش  تیالو  ایآ  . 4
.دیهد خساپ 

رتشیب هعلاطم  يارب  عبانم 

؛ هیقف تیالو  ینیمخ ، ماما  . 1

؛ هیقف تیالو  موهفم  هشیپ ، رفعج  یفطصم  . 2

؛ هیقف هقلطم  تیالو  هیرظن  موادت  تمدق و  یمظاک ، ناوخا  مارهب  . 3

؛ يرکذ اطسرا ، داوج  دمحم  . 4

؛» هیقف تیالو  یمالک  يدابم  ینابم و  ، » صلخم سابع  . 5

؛ هیقف تیالو  یلمآ ، يداوج  هللادبع  . 6
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هیقف تیالو  هنیشیپ  هلدا و  سرد 9:

هراشا

مهن سرد  یلک  فادها 

تسا هتشاد  داقتعا  لاح  هب  ات  هتشذگ  زا  هعیش  هک  هیقف  تیالو  هنیشیپ  اب  ییانشآ  نینچمه  یلقن و  یلقع و  هلدا  اب  نایوجشناد  ییانشآ 
ناماما هب  وا  زا  سپ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ صخـش  هب  زین  ار  یمالـسا  تما  يرادـمامز  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  یقیقح  یلو 

تارایتخا هدودحم  رـس  رب  عازن  هراومه  هکلب  دنا ؛ هدرکن  لاکـشا  نآ  لصا  هب  اهقف  ور ، نیازا  هدرک ؛ راذگاو  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم
.تسا هدوب  هیقف  یلو 

يراتفر فادها 

سرد نیا  هعلاطم  زا  سپ  هک  دور  یم  راظتنا  نایوجشناد  زا 

.دننک نایب  ار  هیقف  تیالو  یلقن  یلقع و  لیالد  . 1

.دنهد حیضوت  هیقف  تیالو  ثحابم  حرط  ظاحل  هب  هتشذگ  راودا  اب  هیقف  ار  یسایس  تیالو  رصع  زیامتم  یگژیو  نیرت  مهم  . 2

.دننک تابثا  ار  هیقف  تیالو  موزل  تیالو ، ینابم  يدابم و  هب  هجوت  اب  . 3

هیقف تیالو  هیرظن  لیالد  ب )

هیقف تیالو  یلقع  هلدا  . 1-7

یلقع ترورض  تهادب و  لصا  فلا )

تیوه یهقف و  يداقتعا ، ياه  یگتـسیاب  ینابم و  ندرک  روصت  زا  یعیبط  روط  هب  اهقف  یـسایس  تیالو  هیرظنماما  ترـضح  داـقتعا  هب 
جارختسا ینید  ماکحا  یعامتجا 
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(1) درادن : زاین  لالدتسا  ناهرب و  هب  نادنچ  دوش و  یم 

ره هک  انعم  نیا  هب  درادـن ؛ جایتحا  ناـهرب  هب  نادـنچ  دوش و  یم  قیدـصت  بجوم  اـهنآ  روصت  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  هیقف  تیـالو 
قیدصت گنرد  یب  دروآ ، روصت  هب  ار  نآ  دسرب و  هیقف  تیالو  هب  نوچ  دشاب ، هتفایرد  ًالامجا  یتح  ار  مالـسا  ماکحا  دـیاقع و  سک 

.تخانش (2) دهاوخ  یهیدب  يرورض و  ار  نآ  درک و  دهاوخ 

هب نآ  يرظن  يانبم  ینعی : تسا ؛ لقع  تاحـضاو  زا  هیلقع و  تامولعم  زا  یهقف  تیـالو  تموکح  ینیمخ ، ماـما  هاگدـید  زا  نیارباـنب 
.دوش یم  رب  يرورض  یهیدب و  لقع 

مالسا ماکحا  يارجا  ترورض  ب )

: دوش یم  صیخلت  لیذ  لکش  هب  لیلد  نیا 

؛ دراد مه  يداصتقاو  یسایس  ییامتجا ، تاررقم  يدابع ، ماکحا  رب  هوالع  مالسا 

؛ تسین نکمم  تموکح  نودب  قوف  یعامتجا  ماکحا  يارجا 

.میتسه (3) ربدم ) لداع ، ملاع ،  ) طیارشلا عماج  نایلاو  دنمزاین  مالسا  ییامتجا  ماکحا  يارجا  يارب 

.دنتسه طیارشلا  عماج  ياهقف  یمالسا  هعماج  رد  طیارشلا  عماج  مکاح  لمکا  درف  هجیتن :

هیقف تیالو  یلقن  هلدا  . 2-7

هراشا

تنـس و باتک ، ناونع  تحت  یلقع  لیلد  دـضاعم  یلقن  هلدا  .تسا  هیقف  تیالو  ثحابم  هرابرد  یـساسا  تادنتـسم  زا  یکی  یلقن  هلدا 
.دنتسه یسررب  دنمزاین  هک  دنتسه  عامجا 

هیقف تیالو  بصنم  تابثا  هرابرد  یعامجا  تفگ : ناوت  یم  عامجا  صوصخرد 
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هدش ققحم  عامجا  هیبسح ، روما  رد  فرـصت  دننام  هیقف  تیالو  نوئـش  زا  یخرب  هرابرد  .درادن  دوجو  ینیمخ  ماما  هاگدـید  ساسا  رب 
.تسا نآ  زا  رتارف  هیقف  هقلطم  تیالو  هنیمز  رد  ینیمخ  ماما  يروئت  یلو  تسا ؛

ار نآ  اما  هدرک ؛ هراشا  ءاـسن  هروس  تایآ 57 و 59  هب  هلظنح  نبرمع  هلوبقم  هرابرد  ثحب  لیذ  رد  ینیمخ  ماما  ینآرق  لـیلد  هراـبرد 
تشاد هجوت  دیاب  هتبلا  دنا ؛ هدرک  کسمت  نآ  هب  هلوبقم  رتهب  مهف  يارب  ًافرـص  هکلب  هتـسنادن ؛ هیقف  تیالو  تابثا  يارب  یلقتـسم  لیلد 

؛ دنک یم  قرف  هیقف  تیالو  لصا  تابثا  اب  هیقف  یلو  طیارش  تافص و  زا  یـضعب  تابثا  ای  یفن  رد  تایآ  زا  ماما  ترـضح  هدافتـسا  هک 
تبسن نیموصعم  هب  ار  ْمُْکنِم 1  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هفیرـش  هیآ  ًاتدمع  هعیـش  نیرـسفم  اما 

.دنا هدرک  ریسفت  مکاح »  » و ریما » قلطم   » هب تنس  لها  هچ  رگا  دنهد ، یم 

( اهقف ماع  بصن   ) قودص هلسرم  فلا )

: لاق

؟ كؤاـفلخ نَم  هللا ! لوسر  اـی  لـیق  .ییاـفلخ  مَحرا  مهللا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  لاـق  مالـسلا ،) هیلع  ) نینمؤـملاریما لاـق  »
هیلع ) نینمؤملاریما (1) يدعب ؛ نم  سانلا  اهنوملعیف  یتّنـس  یثیدح و  ینع  نووری  يدـعب  نم  نوتأی  نیذـلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  ) لاق
یلص ) ربمایپ يا  دش : هتفگ  هد ! رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ارم  يافلخ  ایادخراب ؛ دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ دومرف : مالـسلا )

ار نم  شور  تنس و  دننک و  یم  وگزاب  ارم  راتفگ  دنیآ و  یم  نم  زا  سپ  هک  یناسک  دومرف : دننایک ؟ امش  نانیشناج  هلآ !) هیلع و  هللا 
«. دنزومآ یم  مدرم  هب  ار  نآ  دننک و  یم  لقن 

.تسا حیحص  موس ) لامتحا   ) لامتحا کی  طقف  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  هک  هدش  حرطم  لامتحا ، هس  تیاور ، نیا  رد 
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ثیدح و يوار  اریز  تسا ؛ تسردان  لامتحا  نیا  .دنتسه  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  افلخ  زا  دارم  دنا : هتفگ  یخرب  لوا : لامتحا 
ریغ و  مالـسلا ) مـهیلع  ) موـصعم هراـبرد  تافـص  نـیا  ًاـفاضم  تـسین ؛ مالــسلا ) مـهیلع  ) موـصعم فاـصوا  اـب  بساـنم  ندوـب ، تـنس 

.تسا ماع  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم

يوار یهیقف  تسا ، نکمم  .تسین  هیقف  ثیدـح ، يوار  اریز  تسین ؛ حیحـص  زین  لاـمتحا  نیا  .دنتـسه  نیثدـحم  دارم ، مود : لاـمتحا 
دیق ًافاضم  تسین ؛ هیقف  يا  يوار  ثدحم و  ره  یلو  .دشاب  ثیدح 

.تسا جراخ  ثدحم ، هدهع  زا  تنس  میلعت  نوچ  تسا ؛ هیقف  دارم  هک  دنک  یم  تلالد  اهنوملعیف » »

یخرب تسا و  تماعز  تفـالخ ، زا  دارم  دـنا : هتفگ  یخرب  دراد : دوجو  هیرظنود  اـجنیا  رد  اـهتنم  دنتـسه ؛ اـهقف  دارم ، موس : لاـمتحا 
تارایتخا دودح  ینعی : دوش ؛ یم  بوسحم  اتفا  تیالو  یعون  هک  دـنا  هدرک  یقلت  یمالـسا  مولع  لقن  ملع و  رد  تفالخ  ار  نآ  رگید 

.دنناد یم  اتفا  هب  دودحم  ار  اهقف  تفالخ 

، رگید تراـبع  هب  تسا ؛ هـقلطم  تیـالو  قـلطم ، تفـالخ  همزـال  قـلطم و  هـیقف ، هـب  یبـن  زا  ینیـشناج  هـفیلخ و  ینیمخ  ماـما  رظنم  زا 
لباق تانوئـش  مامت  لاقتنا  هقلطم ، تفالخ  همزال  و  تسا ؛ هتـشاد  تماعز ) تواـضق و  غیلبت ،  ) نأـش هس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ

و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ يارب  هک  تسایـس  تموکح و  هب  طوبرم  روما  هیلک  : » دیامرف یم  دیکأت  ور ، نیازا  تسا ؛ هیقف  هب  لاقتنا 
رب ار  تیاور  نیا  تلـالد  ینیمخ  ماـما  تروـص ، ره  رد   (1) تسا ؛» ررقم  زین  لداـع  هیقف  دروـم  رد  هدـش ، ررقم  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا

دودح و ندنام  نوصم  يارب  هکلب  تسین ؛ دح  هب  دودحم  ربمایپ  تفالخ  تسا  دقتعم  دنک و  یم  در  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) نیموصعم
.دنوش (2) هللا  لوسر  نیشناج  دیاب  اهقف  نانمشد ، مجاهت  زا  مالسا  روغث 

ص:232

ص35. هیقف ، یلو  تارایتخا  نوؤش و  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
.78 ص76 -  هیقف ، تیالو  ( . 2 - ) 2

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 259 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_232_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_232_2
http://www.ghaemiyeh.com


( مالسا نوصح   ) ینئاطب هزمح  نب  یلع  تیاور  ب )

هللا دبعی  ناک  یتلا  ضرالا  عاقب  هکئالملا و  هیلع  تکب  نمؤملا  تام  اذا  لوقی : مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  نسحلاابا  تعمـس  لاق  »
مالـسالا نوصح  ءاهقفلا  نینمؤملا  نال  یـش  اهّدـسی  هملث ال  مالـسالا  یف  ملث  هلامعاب و  اهیف  دعـصی  ناک  یتلا  ءامـسلا  باوبا  اهیلع و 

(1) اهل ؛» هنیدملا  اروش  نصحک 

تدابع اهنآ  رد  هک  نیمز  زا  ییاه  ناکم  هکئالم و  دور  یم  ایند  زا  نمؤم  هک  یماگنه  دومرف : هک  مدینش  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  زا 
رپ ار  نآ  زیچ  چیه  هک  دیآ  یم  دـیدپ  مالـسا  رد  يا  هنخر  دـنیرگ و  یم  وا  رب  دور  یم  الاب  نآ  زا  هک  نامـسآ  ياهرد  تسا و  هدرک 

«. دنا مکحتسم  ژد  رهش  ياهراوید  هک  روط  نامه  دنا ؛ مالسا  ياهژد  نمؤم  ياهقف  هک  ارچ  دنک ، یمن 

ینیمخ ماما  رظنم  زا  دننک  یم  تظفاحم  نانمشد  ربارب  رد  ار  مالسا  هک  دنا  هدش  هیبشت  مکحم  ياهژد  هب  اهقف  هیقف و  تیاور ، نیا  رد 
نیناوق يارجا  رومأم  تموکح و  لیکشت  روما  رد  مالسا  تسرپرـس  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  نانچمه 

.دنتسه یتموکح  روما  عیمج  رد  مالسا  تسرپرس  مه  لداع  ياهقف  دنا ، هدوب  ناناملسم  روما  ریبدت  تلادع و  ییاپرب  عرش و 

تموکح ياه  هولج  زا  يا  هولج  ماکحا  دنتسه و  مالسا  نیناوق  یعرف [  [ یعرش ماکحا  نآ و  نوئش  عیمج  رد  تسا  تموکح  مالـسا ،
؛ دـنوش یم  هتفرگ  راک  هب  تلادـع  طسب  تموکح و  يارجا  تهج  رد  هک  دنتـسه  یلیاسو  ضرعلاب و  بولطم  ماـکحا ، هکلب  دنتـسه ؛
( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  نانچمه  تسا ؛ مالسا  تسرپرـس  وا  هکنیا  رگم  درادن ؛ ییانعم  تسا ، مالـسا  نصح  هیقف ، هکنیا  سپ 

.یتموکح (2) روما  عیمج  رد  دنا  هدوب  مالسا  تسرپرس  مالسلا ) مهیلع  ) همئا و 
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( ناربمایپ يراد  تناما   ) ینوکس هقثوم  ج )

یف مهلوخدام  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  !) هللا لوسر  ای  لق : ایندلا ، یف  اولخدی  ملام  لسرلا  ءانمأ  ءاهقفلا  مالـسلا :) هیلع  ) هللادبع یبا  نع  »
(1) مکنید ؛ یلع  مهورذحاف  کلذ  اولعف  اذاف  نیطالسلا ، عابتا  لاق : ایندلا ؟

! هللا لوسر  ای  دـش : ضرع  .دنـشاب  هدـشن  لخاد  ایند  رد  هک  یمادام  دـنناربمایپ ؛ نیما  اـهقف  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
«. دینک رذح  ناشیا  زا  دوخ  نید  يارب  دندرک  نینچ  رگا  .نیطالس  زا  تیعبت  دومرف : تسیچ ؟ ایند  رد  ناشیا  دورو 

رد اهقف  دنریگ  یم  هجیتن  ثحب ، نمضرد  ناشیا  .دنا  یقلت  ناربمایپ  نیما  دنـشاب ، هدشن  هدزایند  هک  یتروص  رد  اهقف  ماما ، هاگدید  زا 
نیرت مهم  مالـسا  ماکحا  يارجا  هک  اجنآ  زا  دـننک و  ارجا  هناراد  تناما  ار  مالـسا  ربمایپ  فیاـظو  روما و  ماـمت  دنتـسه  نیما  یتروص 

.دنتسه (2) اهنآ  يارجا  هب  رومأم  زین  ربدم  بذهم و  لداع ، ياهقف  تسا ، ایبنا  تلاسر 

( یعامتجا لئاسم  لوئسم  ( ) جع ) نامز ماما  هب  بوسنم  عیقوت  د )

زور ثداوح   [ هعقاو ثداوح  هرابرد  ...هللا (3) هجح  انا  مکیلع و  یتّجح  مهناف  انثیداحا  هاور  یلا  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  «و 
«. مدنوادخ تجح  نم  امش و  رب  نم  تجح  نانآ  هک  قیقحت  هب  .دینک  عوجر  ام  ثیداحا  نایوار  هب  دیدج [ لئاسم  و 

نب قاحسا   ) هدننک لاؤس  نوچ : تسین ؛ یعرش  لئاسم  نایب  ًافرص  روظنم ، هک  دنراد  یم  راهظا  هعقاو  ثداوح  حیضوت  رد  ینیمخ  ماما 
هکلب تسا ؛ هتسناد  یم  ار  نآ  بوقعی )
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.دننک هعجارم  اهقف  هب  دیاب  مدرم  يدراوم ، نینچ  رد  هک  دهد  یم  يور  ناناملسم  يارب  هک  تسا  یعامتجا  ياهدمایپ  نآ ، زا  دوصقم 
دندوب و ادخ  تجح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  هنوگ  نامه  دنتسه ؛ مدرم  تجح »  » مالسا ياهقف  زورما  دننک : یم  هفاضا  ناشیا 

.تسا (1) هدش  راذگاو  نانآ  هب  نیملسم  روما  یمامت  دنتسه و  مدرم  تجح  مه  اهقف  .دوب  هدش  راذگاو  وا  هب  روما  مامت 

( اهقف ماع  بصن   ) هلظنح نب  رمع  هلوبقم  ه )

نب رمع  لاؤس  هب  خـساپ  رد  هاگ  نآ  دـنا  هتـسناد  مارح  ثاریم  ضرق و  رد  ار  توغاط  نامکاح  هب  عوجر  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 
: دندومرف دراوم  نیا  رد  نایعیش  فیلکت  هرابرد  هلظنح 

مکیلع ُهتلعج  دـق  یناف  ًامکح  هب  اوضریلَف  انماکحا  فرع  انمارح و  انلالح و  یف  رظن  انثیدـح و  يور  دـق  نَّمم  مکنم  ناک  نَم  نارظنی  »
؛ هللااب كرشلا  ّدح  یلع  وه  هللا و  یلع  دارلا  انیلع  ُّداّرلا  ّدر و  انیلع  هللا و  مکحب  ّفختـسا  امناف  هنم  لبقی  ملف  انمکحب  مکح  اذاف  ًامکاح ،

(2)

یم داهتجا [ تقد  هب   [ اـم مارح  لـالح و  رد  دـننک و  یم  تیاور  ار  اـم  ثیداـحا  هک  امـش  زا  ییاـهقف [  [ يدارفا هب  نیعزاـنتم ]  ] ود نآ 
رارق مکاح »  » امـش رب  ار  نانآ  نم  هک  ارچ  دنریذپب ؛ مکح  تواضق  هب  ار  اهنآ  دیاب  دننک و  هجوت  دنـسانش ، یم  ار  ام  ماکحا  دـنرگن و 
سک ره  دـنا و  هدرک  در  ار  اـم  و  دندرمـش ، کـچوک  ار  یهلا  مکح  دـنتفریذپن ، وا  زا  درک و  تواـضق  اـم  مـکح  هـب  رگا  سپ  مداد ؛

«. تسا دنوادخ  هب  كرش  دح  رد  هتسناد و  دودرم  ار  یهلا  مکح  دریذپن ، ار  ام  مکح [ [

لامعا هب  روما  ریاس  تاضق و  هب  طوبرم  تموصخ  لصف  هک  یلاح  رد  دنک : یم  لالدتـسا  نینچ  تیاور  نیا  هب  دانتـسا  اب  ینیمخ  ماما 
( مالسلا هیلع  ) ماما تسا ، نایلاو  تردق 
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ياج هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما زین  تسا و  هدرک  راذگاو  یمالسا  هعماج  نامکاح  ناونع  هب  اهقف  هب  ار  یسایس  ییاضق و  روما  همه 

: دندومرف ًایضاق » مکیلع  »

؛ تسا تواضق  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  نایلاو  هب  طبترم  روما ، عیمج  عجرم  هک  تسا  هنیرق  اهنیا  همه  ًامکاح .» مکیلع  هتلعج  دـق  ینا  »
یـسایس تیریدـم  یتموکح و  فلتخم  تانوئـش  هک  تسا  یـسک  دوصقم  هکلب  تسین ؛ یـضاق  مکاـح »  » زا دوصقم  تیاور ، رد  سپ 

.تساراد (1) ار  هعماج 

: دیوگ یم  خساپ  رد  تیاور  نیمه  لیذ  رد  ماما  .دوش  یمن  طابنتسا  تیاور  نیا  زا  هیقف  يریذپ  تیالو  تاهبش  زا  يا  هتسد  ساسا  رب 
.تسا هدرک  مهارف  ار  یمالسا  تموکح  لیکشت  هنیمز  اهقف ، یسایس  بصن  اب  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

هعماج رد  حرط  نیا  رگا  هک  يروط  هب  داهن ؛ ام  بهذم  تما و  يارب  يراوتسا  ساسا  تیالو » بصن   » نیا اب  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
دیاش سپ  دیآ ؛ یم  مهارف  ناناوج  ًاصوصخ  مدرم ، هجوت  يرادـیب و  تابجوم  ...دنونـشب  اهقف  زا  ار  نآ  مدرم  دوش و  رـشتنم  یمالـسا 

.دوش (2) مهارف  تموکح  لیکشت  يارب  مایق  تابجوم  هلیسو [ نیدب  [

( هماع تیالو  ناثراو   ) حادق هحیحص  و )

ًامهرد و ًارانید و ال  اوثروی  مل  ءایبنالا  نا  ءایبنالا  هثرو  ءامعلا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص  ) هللا لوسر  لاق : مالـسلا ) هیلع  ) هللادبع یبا  نع 
(3) رفاو ؛ ٍظَِحب  ذخا  هنم  َذَخا  نمف  ملعلا ؛ مث  نکل 

ره سپ  تسا ؛ ملع »  » نانآ ثرا  نکل  دـنراذگ و  یمن  ثرا  هب  دوخ  زا  رانید  مهرد و  ایبنا  هک  یتسرد  هب  .دـنا  ناربمایپ  ناثراو  اـملاع 
.تسا هدرب  ناوارف  هرهب  دریگ ، هرهب  ملع [  [ نآ زا  سک 

: دننک یم  لالدتسا  نینچ  تیاور  نیا  زا  ینیمخ  ماما 
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ره لاقتنا  دـنا ، هتـشاد  هماع  تیالو  هک  يرگید  يایبنا  تسا و  متاخ  ربمایپ  ایبنا ، هلمج  زا  دنتـسه و  ایبنا  ناـثراو  اـهقف  هکنیا  یـضتقم 
.تسا (1) لاقتنا  لباق  تنطلس  هک  تسین  ههبش  تسین و  نکمم  لاقتنا  دوش ، تباث  هکنیا  رگم  تساهقف ؛ هب  هدوب  نانآ  يارب  هچنآ 

یقارن موحرم  تیاور  نیب 19  رد  یلقن  لیلد  ناونع  لیذ  ینیمخ  ماما  دانتـسا  دروم  تایاور  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  همتاـخ  رد 
دیـس هللا  تیآ  .تسا  هدرک  رکذ  ار  قوف  تاـیاور  رتـشیب  شیوخ ، بساـکم  رد  زین  يراـصنا  خیـش  .دراد  دوجو  زین  ماـیالا  دـیاوع  رد 
رثکا دننامه  ینیمخ  ماما  .تسا  هدرک  هراشا  هلمجلا  یف  ار  روبزم  تایاور  هیقف  تیالو  ثحبم  یسررب  نمـض  رد  زین  ییوخ  مساقلاوبا 
رظنم زا  نوچ : دـناد ؛ یم  رتارف  نآ  ریاظن  هیبسح و  روما  اضق و  اتفا ، رد  نقیتم  ردـق  زا  ار  قوف  تایاور  تلـالد  هرتسگ  هعیـش ، ياـهقف 

یم ققحم  ینید  تموکح  سیـسأت  اهنآ و  یـسایس  تماعز  وترپ  رد  طقف  نانآ  ندوب  نصح  اهقف و  يرادـتناما  مالـسا و  ظفح  ناشیا 
.دوش

اهقف یسایس  تیالو  طیارش  . 8

هراشا

ناشیا اریز  دـنک ؛ ظاحل  هیقف  یلو  طیارـش  يارب  ار  يریگ  تخـس  تیاهن  ینیمخ  ماـما  یعیبط  هیقف  هقلطم  تیـالو  يروئت  هب  هجوت  اـب 
.دنک یم  راذگاو  هیقف  یلو  هب  ار  تموکح  فلتخم  ياوق  رب  تیمکاح  تیعورشم و 

یلو ربهر و  هب  طوبرم  یمالـسا  ماظن  رد  تارایتخا  نآ  عبت  هب  تیلوؤسم و  نیرتشیب  نیقی  هب  هک  دوش  یم  هدیمهف  هتـشذگ  ثحابم  زا 
.تسا هدش  ظاحل  يو  يارب  ینیگنس  یطیارش  ور  نیا  زا  تسا ؛ هیقف 

اما تفای ؛ هیقف  یلو  يارب  يددعتم  طیارش  ناوت  یم  ینیمخ ، ماما  مالک  لالخ  رد 
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: تسا رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  يربهر  طیارش  روحم  هباثم  هب  لیذ  طرش  هس  يو  هاگدید  زا 

طـسب نوناق و  يارجا  تموکح  نیا  زا  فدـه  تسا و  یهلا  نوناـق  تموکح  هکلب  تسا ؛ ینوناـق  تموکح  نوچ  یمالـسا  تموکح 
ینوناـق تموکح  ساـسا  ود ، نآ  هک  دـشاب  یگژیوود  ياراد  تموـکح  نیا  ربـهر  یلاو و  دـیاب  سپ  تسا ؛ مدرم  نیب  یهلا  تلادـع 

طرـش تلادع .»  » و نوناق » هب  ملع  : » زا دنا  ترابع  تفـصود  نآ  .درادـن  ناکما  تفـصود  نآ  نودـب  ینوناق  تموکح  ققحت  تسا و 
.دشاب (1) دنم  هرهب  ینادراک  تیافک و  زا  دیاب  مکاح  هک  تسین  یکش  تسا و  لخاد  ملع  عیسو  موهفم  رد  ینادراک » تیافک و  »

طرـش یمالـسا  مکاح  يارب  ار  یـسایس  تیافک  تلادـع و  یهقف ، نوناق  هب  ملع  يو  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  نیا  ماما  تراـبع  زا 
.مینک یم  یسررب  هناگادج  ار  نآ  عوضوم ، نیا  تیمها  تلع  هب  زین  .دنا  هتسناد 

تهاقف . 8 - 1

تینالقع رب  ینتبم  ناشیا  یـسایس  هشیدـنا  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ یهقف  تموکح  ینیمخ ، ماما  رظنم  زا  یمالـسا  تموکح  تیهاـم 
عقاورد .تسا  تهاقف  یمالـسا ، مکاح  یگژیو  نیرت  مهم  هدـمآ ، قوف  عوضوم  رد  هک  روط  ناـمه  ور ، نیازا  تسا ؛ هقف  هب  فوطعم 
ینوناق بلاطم  رادـمامز  رگا   » هک ارچ  دـنک ؛ یم  ریبعت  هقف  هب  ار  نآ  ینیمخ  ماما  هک  تسا  نامکاح  یگژیو  نیرت  مهم  نوناق ، هب  ملع 

دیاب یمالـسا  رادمامز  نیا ، ربانب   (2) دوش ؛» یم  هتـسکش  تموکح  تردق  دـنک ، دـیلقت  رگا  نوچ : تسین ؛ تموکح  قیال  دـنادن ، ار 
زا ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اما  دشاب ؛ هتشاد  داهتجا  تهاقف و  طرش 

ص:238

.466 ص464 -  ج2 ، عیبلا ، باتک  ومه ، ( . 1 - ) 1
ص48. هیقف ، تیالو  ومه ، ( . 2 - ) 2
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؟ دشاب رادروخرب  یهقف  تیملعا  زا  دیاب  یمالسا  هعماج  رادمامز  ای  تسا  یفاک  تهاقف  یگژیو  ینیمخ ، ماما  هاگدید 

: دنیامرف یم  دناد و  یم  مزال  ار  تیملعا  طرش  دهتجم ، زا  دیلقت  رد  ینیمخ  ماما 

سیئر هب  ماما  مایپ  زا  یمالـسا ، مکاح  هراـبرد  اـما   (1) طاوحـالا ؛»] یلع   ] بجاو ناـکما ، تروص  رد  ملعا  دـهتجم  زا  ندرکدـیلقت  »
اب مزالم  ار  يربهر  يارب  تیعجرم  طرـش  بـالقنا ، يزوریپ  زاـغآ  زا  ناـشیا  هک  دوش  یم  هدـیمهف  یـساسا  نوناـق  يرگنزاـب  سلجم 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  ناشیا  .تسا  هتسنادن  مزال  یهقف  تیملعا 

روشک رـسارس  رد  ناگربخ  دـییأت  دروم  لداـع  دـهتجم  .تسین  مزـال  تیعجرم  طرـش  هک  متـشاد  رارـصا  مدوب و  دـقتعم  ادـتبا  زا  نم 
لوبق مه  نم  دـندرک ؛ يراـشفاپ  تیعجرم  طرـش  رد  ناتـسود  یلو  متفگ ؛ ار  نیا  نم  یـساسا  نوناـق  لوـصا  رد  ...دـنک  یم  تیاـفک 

.تسین (2) ندش  هدایپ  لباق  رود  نادنچ  هن  هدنیآ  رد  نیا  هک  متسناد  یم  ماگنه  نآ  رد  نم  .مدرک 

.دنریذپ یم  ناکما ، تروص  رد  یحیجرت و  طرش  بلاق  رد  ًافرص  ار  تیعجرم  طرش  ناشیا  هک  میبای  یم  رد  ماما  تارابع  زا 

( تیریدم  ) یسایس تیافک  . 8 - 2

یم ور  نیازا  دراد ؛ قیمع  یـسایس  شنیب  یـسایس و  روعـش  ریبدـت ، هب  زاـین  تهج  نیدـب  تسا و  هدـیچیپ  هعماـج  هرادا  ماـما ، رظنم  زا 
«. دشاب ربدم  ریدم و  ...دشاب و  هتشاد  ار  ...یمالـسا  گرزب  هعماج  کی  تیاده  تسارف  شوهاب و  كریز ، دیاب  دهتجم  کی  : » دیوگ

تعیبط تلع  هب  هیقف  یلو  يارب  تخس  طیارش  تلع  ماما ، رظن  هب   (3)

ص:239

ص366. ج2 ، هلیسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص371. ج21 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ( . 2 - ) 2
ص289. ج21 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ( . 3 - ) 3
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.تسا (1) یمالسا  تموکح  هدیچیپ 

حیحص و یسایس  شنیب  هتسناد و  یفاکان  یمالسا  هعماج  هرادا  يارب  حلطـصم  مولع  رد  ار  ملعا  هیقف  یتح  تحارـصاب ، ماما  ترـضح 
: دنا هدرمش  مزال  زین  تسا ، روشک  هرادا  تیریدم و  يارب  مزال  طرش  هک  ناکم  نامز و  هب  یهاگآ 

تحلـصم دناوتن  یلو  دـشاب ؛ مه  اه  هزوح  دوهعم  مولع  رد  ملعا  رگا  درف  کی  هکلب  دـشاب ؛ یمن  یفاک  اه  هزوح  رد  حلطـصم  داهتجا 
یـسایس یعامتجا و  هنیمز  رد  یلک  روط  هب  دهد و  صیخـشت  حلاصان  زا  ار  دیفم  حلاص و  دارفا  دـناوتن  ای  دـهد و  صیخـشت  ار  هعماج 

هعماج مامز  دناوت  یمن  تسین و  دهتجم  یتموکح  یعامتجا و  لئاسم  رد  درف  نیا  دشاب ، يریگ  میمـصت  تردق  حیحـص و  شنیب  دقاف 
.دریگ (2) تسد  هب  ار 

تلادع . 8 - 3

کیکفت رب  هوالع  ناشیا  .دنتسه  لیاق  يدایز  تیمها  یسایس  تردق  ینورد  لرتنک  راهم و  يارب  رصاعم  ياه  هشیدنا  فالخ  رب  ماما 
.دناد یم  يروتاتکید  دادبتسا و  ههبش  یفن  يارب  یناسنا  تلیضف  یناسفن و  راکزاس  نیرت  مهم  ار  تلادع  اوق 

کی دیوگب ، غورد  هملک  کی  رگا  دراذگب ؛ طلغ  مدق  کی  ار  شیاپ  دوش  یمن  فاصوا  نآ  اب  ...تسا  هیقف  یلو  رد  هک  یفاصوا  نآ 
کی هک  یتلادـع  ...تسا  لداع  دراد ، ار  فاصوا  نیا  هک  یهیقف  ...درادـن  رگید  ار  تیالو  نآ  دراذـگب ، فالخرب  مدـق  کـی  هملک ،

.دزادنا (3) یم  تلادع  زا  ار  وا  مرحمان  هب  هاگن  کی  دزادنا ، یم  تلادع  زا  ار  وا  غورد  هملک 

« هیقف تیالو   » یخیرات هنیشیپ  . 9

هراشا

یخیرات قباوس  هب  دیاب  یملع  حالطصا  یصصخت و  هیرظن  کی  موهفم  نتفای  يارب 

ص:240

ص47. هیقف ، تیالو  ك.ر : ( . 1 - ) 1
.178 ص177 -  ج21 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ( . 2 - ) 2

ص 133. ج 11 ، رون ، هفیحص  ك.ر : ( . 3 - ) 3
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هکلب تخادرپ ؛ انعم  لعج  هب  ینیشیپ  ياه  ضرف  شیپ  اب  ناوت  یمن  .تسا  ینیسپ  تیالو »  » هژاو هب  ام  تفرعم  هک  ارچ  دوش ؛ هجوت  نآ 
.تسا (1) كالم  شیوخ  مالک  رد  ثحب  دروم  میهافم  زا  نارظن  بحاص  فیرعت 

روضح رصع  رد  تیالو »  » هیرظن . 9 - 1

صخـش هب  زین  ار  یمالـسا  تما  يرادـمامز  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  یقیقح ، یلو »  » هک هتـشاد  داـقتعا  لاـح  هب  اـت  هتـشذگ  زا  هـعیش 
زا هتفرگ  ماهلا  هعیـش ، داقتعا  نیا  .تسا  هدرک  اطعا  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  هب  ناـشیا  زا  سپ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
هب هـعجارم  زا  ار  اـم  روبزم (2)  هلئـسم  رب  هعیـش  ياملع  عاـمجا  اوـُنَمآ 2  َنیِذَّلا  ُُهلوُـسَر َو  ُهّللا َو  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  تـسا : تنـس  باـتک و 

لثم يزکارم  رد  ًاتدـمع  موصعم  ناماما  .تسا  روضح  رـصع  رد  اهقف  هب  تیالو  ضیوفت  عوضوم ، اما  دـنک ؛ یم  زاـین  یب  ناـشتاملک 
رصم نمی ، نادمه ، لماع (3) و  لـبج  ير ، دادـغب ، هلح ، بلح ، مق ، هب  تیبرت و  ار  دارفا  ور ، نیازا  دنتـشاد ؛ روضح  قارع  هنیدـم و 

؛ دنداتسرف یم  ...و 

نامزلا بحاص  ترـضح  رـصع  رد  صوصخ  هب  تلاکو  تباین و  متـسیس  یحارط  اب  روضح  رـصع  رد  موصعم  ناـماما  بیترت ، نیدـب 
.دنداهن انب  ار  طیارشلا  عماج  ياهقف  یباین  تیالو  ساسا  هیاپ و  صاخ ) باون  )

تبیغ رصع  رد  هیقف » تیالو   » هیرظن . 9 - 2

، هصالخ روط  هب  اهقف » تیالو  ، » هعیش یسایس  هقف  رد  هتشذگ ، ثحب  هب  هجوت  اب 

ص:241

ص42. ، 1377 ش9 ، یمالسا ، تموکح  هلجم  هیقف ،» تیالو  موهفم  ، » هیشیپ رفعج  یفطصم  ( . 1 - ) 1
.51 ص33 -  اه ، تیالو  اهءالو و  يرهطم ، یضترم  ك.ر : ( . 3 - ) 2

ص29. هیقف ، تیالو  هیرظن  هینیشیپ  درف ، هشیپ  رفعج  یفطصم  ( . 4 - ) 3
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.تسا هدوب  هیقف » یلو   » تارایتخا هدودحم  رس  رب  عازن  هراومه  هکلب  هدرکن ؛ لاکشا  نآ  لصا  هب  یسک  تسا و  یعامجا 

(1) تسا .» هدوب  ثحب  دروم  لوا  زا  هلئسم  نیا  هکلب  میشاب ؛ هدروآ  ام  هک  تسین  يا  هزات  زیچ  هیقف  تیالو  عوضوم  »

نتشادن و تیالو و  نتـشاد  لصا  رد  مه  هدوب ، ثحب  دروم  نیدهتجم  دوخ  نایم  لوا  زور  زا  تسا ، لوئـسم  دروم  هک  دهتجم  تیالو 
اهنآ هدـمع  هک  دـنروآ  یم  ییاـه  لـیلد  نیفرط  هک  تسا  هیهقف  عورف  زا  یکی  نـیا  و  وا ؛ تموـکح  هـنماد  تیـالو و  دودـح  رد  مـه 

.تسا (2) هدش  دراو  ماما  ربمغیپ و  زا  هک  تسا  یثداحا 

موحرم نیرّخأتم  زا  هک  مدرک  ضرع  .دنا  هدومرف  ار  بلاطم  نیا  زا  يرایـسب  زین  ءاطغلا  فشاک  موحرم  دـنا ، هدرک  لقن  هک  يروط  هب 
نیا هک  دـنیامرف  یم  زین  ینیئاـن  ياـقآ  موحرم  دـنناد و  یم  تباـث  اـهقف  يارب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  نوئـش  همه  یقارن ،

.دوش (3) یم  هدافتسا  هظنح  نب  رمع  هلوبقم  زا  بلطم 

: دنراد انبمود  هعیش  ياهقف  هیقف ،» یلو   » تارایتخا صوصخرد 

نیا رظن  زا  .دشاب  هتـشاد  دوجو  یـصاخ  صخـشم و  لیلد  هک  تسا  تباث  يدراوم  رد  طقف  تیالو  يا  هدع  رظن  زا  هدـیقم : تیالو  . 1
، نابیاغ ناگناوید ، ناهیفـس ، نامیتی ، لاوما  رب  تیالو  لـثم  دراد ؛ دوجو  یعرـش  یعطق  لـیلد  دراوم ، یخرب  رد  طـقف  اـهقف ، زا  هتـسد 

.اوتف تواضق و  هب  طوبرم  روما  و  تاداس ) مهس   ) سمخ ثراو ، نودب  ثرا  کلاملا ، لوهجم 

، مایالا دئاوع  رد  یقارن  ءاطغلا ، فشک  باتک  رد  ءاطغلا  فشاک  ماما ، ترضح  دننام  اهقف  زا  رگید  يا  هدع  هقلطم : ای  هماع  تیالو  . 2
، نیوانعلا رد  يا  هغارم 

ص:242

ص149. هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص185. رارسالا ، فشک  ومه ، ( . 2 - ) 2

ص150. هیقف ، تیالو  ومه ، ( . 3 - ) 3
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رد سردـم  هیقفلا ، هغلب  رد  مولعلارحب  بساکم ، رد  يراصنا  خیـش  ماـکحالا ، نئازخ  رد  لـضاف  مـالکلا ، رهاوج  رد  رهاوج  بحاـص 
روما ماـمت  رد  هیقف  ماـع ، لـیالد  ساـسا  رب  هک  دـنراد  داـقتعا  هیلوـالا ، ماـقم  یلا  هیادـهلا  رد  يدرجورب  هیلدـع و  تالیکـشت  لوـصا 

، دراد تارایتخا  تیالو و  تسا ، هتشاد  تارایتخا  تیالو و  مالسلا ،) مهیلع  ) موصعم ماما  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  یتموکح 
.دشاب (1) هدرک  جراخ  انثتسا و  ار  تارایتخا  نیا  زا  يرما  دشاب و  هتشاد  دوجو  یصاخ  لیلد  هکنآ  رگم 

تبیغ رصع  رد  هیقف  تیالو  هیرظن  روطت  ریس  . 9 - 3

هراشا

مادک ره  هک  ینوگانوگ  ياه  هاگدـید  نایب  هب  مینک و  یلامجا  يرورم  یهقف  تیالو  روطت  ریـس  رد  هک  تساجب  ثحب ، نیا  نایاپ  رد 
دیاش .دـنا  هدرک  حرطم  ناشدوخ  تقو  تموکح  اب  یـسایس  تیالو  تبـسن  هنیمز  رد  ار  ییاه  هیرظن  دوخ  رـصع  ياه  شلاـچ  یپ  رد 

راـصتخا هب  هک  درک  میـسقت  یلک  میاداراـپ  راـهچ  هب  ار  زورما  اـت  لاس 329ق )  ) تبیغ رـصع  عورـش  زا  هعیـش  ياهقف  تفاـیهر  ناوتب 
: زادنا ترابع 

هیقف هیقت  رصع  فلا )

رـصع  » هب نآ  زا  یخرب  هک  هلحرم  نیا  .تسا  يدرف » قوـقح  ییافوکـش  ( » يرجه مهد  اـت  مراـهچ  نرق   ) هرود نیا  یگژیو  نیرت  مهم 
.دوب یسایس  یگدنز  رد  هعیش  ياهقف  هیقت  تلزع و  رصع  دنرب ، یم  مان  یبصغ » تنطلس  رصع   » ای یصوصخ » هقف 

اه يرگن  فرژ  دوجو  اب  هعیـش  ياهقف  تسا  نیا  هک  هرود ، نیا  رد  یـسایس  هشیدنا  تیعـضو  صوصخرد  يروحم  تالاؤس  زا  یکی 
رظن زا  ایآ  دنا ؛ هتخادرپن  قیقحت  داهتجا و  هب  یتموکح  یمومع و  هقف  لئاسم  رد  ارچ  یئزج ، يدرف و  لئاسم  زا  يرایسب  رد 

ص:243

.34 ص30 -  یمظاک ، ناوخا  ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب  ( . 1 - ) 1
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یـسایس ياـهراشف  ناـمز و  تاـمازلا  اـیآ  تسا ؛ هدوب  یـصوصخ  هقف  زا  رت  تیمها  مک  تموکح »  » و یـسایس » تیـالو   » هلئـسم اـهنآ 
؟ تسا هدش  نآ  بجوم  تبیغ ، زا  صاخ  یقلت  ایآ  تسا ؛ هدش  راک  نیا  زا  عنام  یعامتجا 

: تسا هدوبن  حرطم  عیشت  خیرات  لوا  هرازه  رد  هیقف  تیالو  هک  دنا  هدرک  مّهوت  رصاعم  یسایس  هشیدنا  خیرات  ناگدنسیون  زا  یخرب 

يرجه لوا  هرازه  ناهیقف  يارب  هک  تسا  یلاؤس  هن ، ای  دراد  یتموکح  مالـسلا ،) مهیلع  ) ناموصعم ناـمز  زا  غراـف  مالـسا ، اـیآ  هکنیا 
هچنآ .تسین  ناهیقف  تموکح  ای  یسایس  تیالو  يانعم  هب  زگره  هدش ، دای  یهقف  نوتم  رد  هیقف  تیالو  رکذ  اذل ، تسا ؛ هدوبن  حرطم 

تواضق لیبق  زا  یعرـش  روما  تسا ؛ یفرع  روما  یعرـش و  روما  نیب  کیکفت  داد ، تبـسن  هلحرم  نیا  ناهیقف  یـضعب  هب  ناوت  یم  هک 
.هیبسح (1) روما  دودح و  يارجا 

: تسا هدوب  اهقف  ثحب  هجوت و  نوناک  رد  مالسا  ردص  زا  اهقف » یسایس  تیالو  ، » دنتشاد راهظا  تفرعم ، هللا  تیآ  هک  روط  نامه  اما 

اهقف یگمه  نرق ، هدزای  نیا  لوط  رد  ...تسا  هدوب  اهقف  رظن  ّطـحم  ثحب و  دروم  هلئـسم  نیا  لازـال  هعیـش ، تهاـقف  خـیرات  لوط  رد 
دنک یم  توافت  دروم ، بسح  رب  هک  دنا  هتفرگ  هطوبرم  روما  یتسرپرس  تیلوئسم و  يانعم  هب  ار  هیقف  تیالو  دنا و  هتفگ  نخـس  کی 

نیمه هقلطم  ای  هماع  فصو  ددرگ و  یم  لماش  ار  مالسا  یماظتنا  ماکحا  یمامت  تسا ؛ یناگمه  حلاصم  هماع و  نوئش  اب  هطبار  رد  و 
خر يا  هرود  چیه  رد  دـنا ، هدرب  نامگ  یخرب  هک  يرییغت  ای  لوحت  هنوگ  چـیه  هیقف ، هقلطم  تیالو  موهفم  رد  .دـنک  یم  هدافا  ار  انعم 

.تسا (2) هدوب  حرطم  موهفم  کی  اب  نونکات  تسخن  زور  زا  هدادن و 

هب هک  دنک  یم  رکذ  هنومن  يارب  ار  ناملکتم  اهقف و  تاملک  زا  يدراوم  سپس  يو 

ص:244

ص16. رویدک ، نسحم  ( . 1 - ) 1
.2 ص1 -  هیقف ، تیالو  تفرعم ، يداه  دمحم  ( . 2 - ) 2
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باتک رد  هک  تافو 460 )  ) یسوط رفعجوبا  خیـش  و  تافو 413 )  ) دیفم هللادبع  وبا  خیـش  هلمج : زا  دندوب ؛ دـقتعم  یـسایس » تیالو  »
ِهیف َنونّکمتیال  ٍلاح  یف  مهتعیش  ءاهقف  یلإ  مالسا [ یماظتنا  ماکحا  دودح و  يارجا   [ َکلذاوضّوف دق  : » دیامرف یم  داهج  باب  هیاهنلا ،

دیهش و  تداهش 786 )  ) یّکم نب  دمحم  لوا  دیهش  و  تافو 771 )  ) یلح همالع  و  تافو 469 )  ) یملید رالس  و  مهسفناب ،» هّیلوت  نم 
بلاطم عومجم  زا   (1) تافو 841 .)  ) یلح دهف  نبا  و  تافو 940 )  ) یناث ققحم  و  تافو 676 )  ) لوا ققحم  و  تداهش 965 )  ) یناث

يارب ار  هماع  تباین  ای  تیالو  مالسلا ،) مهیلع  ) ناموصعم تایاور  زا  ماهلا  اب  هعیـش  گرزب  ياهقف  هک  درک  طابنتـسا  ناوت  یم  روبزم ،
رجنم یتموکح  يوگلا  هئارا  يزادرپ و  هیرظن  هب  هشیدنا  نیا  دـنیآ ، یم  ًالیذ  هک  یلیالد  هب  هچرگا  دـنا ، هدرک  یم  حرطم  حرطم  اهقف 

اریز دشن ؛

لثم یتایاور  زا  هتشذگ  ياهقف  زا  يدادعت  . 1

هعماج و هرادا  حطس  رد  ار  یـسایس  تیالو  (4) ءایبنالا » ُهثرو  ُءاملعلا  ّنِا   » (3) لسُّرلا ؛» ُءانما  ُءاهقفلا   » (2) ِمالسالا ؛» ُنوصح  ُءاهقفلا  »
نینچ هدـمع  تلع  .دـندرک (5)  یم  تشادرب  ار  تواـضق  اوـتف و  رد  تیجح  طـقف  هـکلب  دـندرک ؛ یمن  طابنتـسا  تموـکح  يدـصت 

تیالو  » ماـما ترـضح  هلمج  زا  اـهقف  زا  يرایـسب  دادـعت  هچرگا  تسا ، هدوب  تاـیاور  نیا  ماـع  تلـالد  تحارـص و  نادـقف  یتشادرب 
.دنا هدرک  طابنتسا  تایاور  زا  یخرب  زا  ار  اهقف » یسایس 

يارب تمصع  طرش  تماما و  هلئسم  نامز و  ماما  تبیغ  هرود  زا  صاخ  یقلت  . 2

ص:245

.3 ص2 -  نامه ، ك.ر : ( . 1 - ) 1
ح5919. ص420 ، باب 2 ، ص420 ، ج4 ، یفاک ، لوصا  ( . 2 - ) 2

ص664. ، 1 باب ص664 ، ج1 ، راونالاراحب ، ( . 3 - ) 3
ح6. ص164 ، باب 1 ، ج1 ، نامه ، ( . 4 - ) 4

«. نید تیعماج  تیلمکا و   » شخب نامه ، ( . 5 - ) 5
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.دننک یقلت  یبصغ  ار  نآ  مارح و  ار  تلود  تموکح و  هنوگره  لیکشت  هعیش  ياهقف  زا  یخرب  ات  دش  ثعاب  یمالسا  مکاح 

اه تلود  روما  رد  تکراشم  تلاخد و  زا  هعیـش  نادنمـشیدنا  ات  دش  بجوم  یعیـش  هعماج  هب  تقو  ياه  تموکح  ناقفخ  راشف و  . 3
.دننک يزادرپ  هیرظن  نآ  فارطا  رد  ات  دنا  هدشن  یسایس  یتموکح و  ثحابم  ریگرد  ًالمع  هعیش  ياهقف  ور  نیازا  دننک ؛ زیهرپ 

یفاک یتصرف  چیه  ور  نیا  زا  دندوب ؛ تیلقا  رد  یمالـسا  قَِرف  رگید  هب  تبـسن  لوا  هرازه  نایعیـش  هک  دوش  یم  هدـیمهف  خـیرات  زا  . 4
.دندوب هیقت  هب  روبجم  یعامتجا ، یسایس و  للع  هب  نآ  رب  هوالع  دنتفاین ؛ تموکح  لیکشت  يارب 

هیقف یسایس  يراکمه  رصع  ب )

تلود یـسایس  تردق  رد  نانآ  تکراشم  اهقف و  یبسن  تردق  ناریا ، رد  عیـشت  بهذم  نتفای  تیمـسر  هرود ، نیا  یگژیو  نیرت  مهم 
هیقف تیالو  هنیمز  رد  ددعتم  ياه  هلاسر  نیودت  رگزاغآ  تفای و  همادا  مهدزیـس  نرق  ات  دـش و  عورـش  مهد  نرق  زا  هک  .تسا  هیوفص 

.دش

« تلود نید و  يراـکمه   » هرود ناوت  یم  ار  مود  رـصع  مینک ، ضرف  تلود » نید و  ییادـج  هیقت و  تلزع ،  » هرود ار  لوا  رـصع  رگا 
رد .دنتخادرپ  رگیدکی  اب  رثؤم  يدج و  يراکمه  هب  یجراخ  یلخاد و  تامازلا  یخرب  ببـس  هب  تیالو  تنطلـس و  داهنود  هک  دـیمان 

ثحابم هب  ات  دـنتفای  یفاـک  تصرف  اـهقف  یلو  دـندرک ؛ تیعورـشم  بسک  اـهقف ، یمدرم  تیعورـشم  هطـساو  هب  نیطالـس  هرود ، نیا 
.دنا هداهن  مان  یتموکح » یسایس و  يزادرپ  هیرظن   » رصع ار  هرود  نیا  یخرب  تلع ، نیمه  هب  دنزادرپب ؛ هعیش  یسایس  یتموکح و 

ص:246
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ياهقف زا  يا  هتـسد  .دنا  هتخادرپ  رت  هدرتسگ  لکـش  هب  هیقف  یلو  تارایتخا  دودح  ياه  لیلد  حرـش  یـسررب و  هب  اهقف  هرود ، نیا  رد 
هراشا ناهیقف  هّماع  تیالو  هب  م 940ق :)  ) یکرک ققحم  زا : دـنا  ترابع  هک  دـنتخادرپ  هیقف  هماع  تباین  ای  هماع  تیـالو  هب  هرود  نیا 

؛) م 1226ق  ) یلماع نیسح  م 996ق ؛)  ) یناث دیهـش  دوش ؛ یم  رکذـتم  ار  اهقف  هماع  تباین  هک  م 993ق )  ) یلیبدرا ققحم  دـنک ؛ یم 
، روبزم ياهقف  نیب  زا  اما   (1) م 1281ق ؛)  ) يراصنا ققحم  و  م 1226ق )  ) رهاوج بحاص  م 1250ق ؛  ) يا هغارم  م 1245ق ؛  ) یقارن

صاـخ یگتـسجرب  زا  نآ  یلقن  یلقع و  لـیالد  يروآدرگ  و  اـهقف » یـسایس  تیـالو   » ثحب صوـصخرد  یقارن  دـمحا  ـالم  موـحرم 
: دنیامرف یم  هرود  نیا  ياهقف  هرابرد  زین  ینیمخ  ماما  .تسا  رادروخرب 

موحرم نیرخأتم ، زا  هک  مدرک  ضرع  .دـندومرف  ار  بلاطم  نیا  زا  يرایـسب  زین  ءاطغلا  فشاک  موحرم  دـنا ، هدرک  لـقن  هک  يروط  هب 
.دنناد (2) یم  تباث  ياهقف  ياراد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) هللا لوسر  نوئش  همه  یقارن 

هیقف یسایس  تراظن  رصع  ج )

نوناـق  » نوچمه یـسارکومد  یمیهاـفم  اـب  ناریا  ناملـسم  نادنمـشیدنا  ههجاوم  تیطورـشم و  تضهن  هرود ، نیا  یگژیو  نیرت  مهم 
یـساسا نوناـق  بیوـصت  تضهن ، نیا  هرمث  نـیرت  مـهم  اـما  دوـب ؛ تیرثـکا » يأر   » و تلادـع » «، » يدازآ «، » مدرم قوـقح  «، » یـساسا
میاداراپ بوچراهچ  رد  نرق 14ق ) نرق 13 -  ، ) رصع نیا  .دنک  یم  نوناق  هب  طورشم  ار  يدادبتسا  تموکح  دیاب  هک  تسا  هطورشم 

قوقح  » رصع ای  نردم » »

ص:247

موادت تمدق و  یمظاک ، ناوخا  مارهب  ص2 ؛ هیقف ، تیالو  تفرعم ، يداهدمحم  ص 20 ؛ ، 86 ش85 ، هزوح ، هلجم  ك.ر : ( . 1 - ) 1
.33 ص32 -  ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  هیقف  هقلطم  تیالو  هیرظن 

ص150. هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2
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.تسا برغ  رد  هتینردم  ياه  هیام  تسد  زا  رثأتم  یعون  هب  ناریا  رد  تیطورشم  شبنج  هک  ارچ  دوش ؛ یم  هدناجنگ  زین  یمومع »

دوش و یقلت  یسایس  یگدنز  هنحص  رد  تلود  نید و  ییادجرصع  هیقف » هیقت  تلزع و   » رصع رگا  دش ، رکذ  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
ظاحل هب  ناوت  یم  ار  یمالسا » هطورشم   » رصع هاگ  نآ  میمانب ، تنطلس ) تیالو و   ) تلود نید و  يراکمه  ار  هیقف » تکراشم   » رصع

هطورشم رـصع  رد  فلتخم  ياهدمآ  شیپ  .درک  دادملق  تیطورـشم ) تموکح  رب  اهقف  تراظن   ) تلود رب  نید  تراظن  رـصع  يرظن ،
ياهقف راک  روتسد  رد  يا  هزات  تالاؤس  میهافم و  هرود ، نیا  رد  یلو  دوشن ؛ ققحم  رصع  نیا  رد  اهقف  تراظن  هژیو  راک  ات  دش  ثعاب 

اب ههجاوـم  رد  هک  تساـهقف  درکیور  مهم ، هتکن  اـما  دـش ؛ بجوـم  ار  ینوگاـنوگ  ياـه  تفاـیهر  اـه و  خـساپ  هک  تفرگ  رارق  هعیش 
هطورشم . 3 هاوخ ؛ هعورـشم  . 2 هاوخ ؛ هطورـشم  .دـنوش 1 . یم  میـسقت  هتـسد  هس  هب  يژولوئدـیا  نیا  اب  طبترم  میهافم  تیطورـشم و 

م  ) يروـن هللا  لـضف  خیـش  هّلملا و  هیزنت  همـالا و  هیبـنت  رد  م 1355 )  ) ینیئان موحرم  یـسایس  ياـه  هاگدـید  عقاورد ، هاوخ ، هعورـشم 
نودـم و شالت  نیلوا  ینیئان  موحرم  بتک  .درک  داجیا  اهقف » یـسایس  تیالو   » یـسایس و یتموکح ، ثحابم  رد  یمهم  لوحت  ( 1327

شالت يو  .تسا (1)  عطقم  نآ  رد  یـسایس  تفایهر  نیرتهب  تیطورـشم و  یکیژولوئدیا  يدیلک  میهافم  هب  خساپ  يارب  املع  ّللدـم 
نادهتجم دوجو  اب  هننقم  هوق  تیعورـشم  يو  رظنم  زا  .دنک  راگزاس  رگیدکی  اب  ار  یمدرم  قح  یهلا و  فیلکت  موهفم  ود  ات  دنک  یم 

.دوش یم  ققحم  لداع  نادهتجم  تراظن  اب  زین  هیرجم  هوق  تیعورشم  دوش و  یم  لیصحت  الکو  نایم  رد 

ص:248

تموـکح يرظن  یناـبم  ناـیدابآ ، نیـسح  ناریا ؛ رد  تیطورـش  عیـشت و  يرئاـح ، يداهلادـبع  ك.ر : رتـشیب  یهاـگآ  يارب  ( . 1 - ) 1
.هعورشم هطورشم و 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 275 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_248_1
http://www.ghaemiyeh.com


هک دوب  یمهم  راک  هار  یفرع ، نیناوق  تیعورشم  تهج  یلم  ياروش  سلجم  رد  اهقف  دوجو  ترورض  رد  يرون  هللا  لضف  خیش  هیرظن 
.درک دمآراک  لیمکت و  ار  نآ  نابهگن  ياروش  هیرظن  اب  ینیمخ  ماما  اهدعب 

رب دوخ ، یهقف  بتک  رد  دناسر و  تابثا  هب  یلقع  لیلد  اب  ار  اهقف » یسایس  تیالو  ( » م 1340  ) يدرجورب موحرم  هرود ، نیا  رخاوا  رد 
.تسناد (1) اهقف  فیاظو  زا  ار  ناناملسم  یعامتجا  روما  ریبدت  درشف و  یم  اپ  تناید  تسایس و  قیفلت  ترورض 

هیقف یسایس  تیالو  رصع  د )

مهدراهچ نرق  زا  هلحرم  نیا  .تسا  هیقف » هقلطم  تیالو   » هشیدنا اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  یهقف ، تیالو  رـصع  یگژیو  نیرت  مهم 
چیه رد  یمالـسا  بالقنا  ینیمخ  ماما  مان  یب  هک  هنوگ  نامه  .درک  ریبعت  ینیمخ » ماما  نرق   » هب نآ  زا  ناوتب  دیاش  دش و  زاغآ  يرجه 

.درک كرد  مهف و  ار  هیقف  هقلطم  تیالو  هشیدنا  ناوت  یمن  زین  يو  مان  یب   (2) تسین ، هدش  هتخانش  ایند  ياج 

مینک و یقلت  تیالو » تنطلـس و  يراـکمه   » هرود ار  مود  رـصع  میماـنب و  اـهقف ) هیقت  تلزع و  « ) یبصغ تنطلـس   » ار لوا  رـصع  رگا 
يروهمج  » يوگلا بوچراهچ  رد  ییالو » تموکح   » هرود مراهچ ، رصع  مینک ، ضرف  تیطورشم » رب  تیالو  تراظن   » ار موس  رـصع 

رب یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هب  قفوم  اهقف » يریبدت  تیالو   » ساسا رب  هک  تسا  یهیقف  نیتسخن  ینیمخ  ماما  .دوب  دهاوخ  یمالـسا »
.دش یتنطلس  لاسنهک  ماظن  ياه  هناریو 

هیاپ رب  یمالسا  تموکح  سیسأت  صوصخرد  ینیمخ  ماما  ياه  هشیدنا  ریس 

ص:249

ص 21. ش10 ، ون ، هار  ییالو ،» تموکح  ، » رویدک نسحم  ( . 1 - ) 1
.ینیمخ ماما  لاحترا  مسارم  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  يربهر  مظعم  ماقم  نخس  ( . 2 - ) 2

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 276 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_249_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_249_2
http://www.ghaemiyeh.com


: دوش یم  هراشا  اهنآ  هب  راصتخا  هب  لیذ  رد  هک  تسا  هتشاد  یتامدقم  ینابم و  لحارم ، هیقف ،» يریبدت  تیالو  »

فشک 1321ش ؛)  ) لئاسرلا ياه  باتک  رد  ماـما  ترـضح  یهلا (1) : ماـکحا  يارجا  يارب  تموکح  لیکـشت  ترورـض  لوا : هلحرم 
يارآ اما  دـنا ؛ هدرک  ثحب  رـصع ، نیا  هراـبرد  بساـنت  هب  1343ش )  ) هلیـسولا ریرحت  و  1341ش )  ) عیبلا باـتک  1322ش ؛)  ) رارسا

تموکح ناونع  تحت  فـجن ، رد  لاس 1348ش  رد  هقف  ياه  سرد  نیودـت  اب  هارمه  رت و  لـماک  لکـش  هب  ناـشیا  یـسایس  یهقف و 
.دش نیودت  یمالسا ،

، ماما ترضح  هلحرم  نیا  رد  اهقف (2) : یسایس  تیالو  لداع و  ياهقف  طسوت  یمالـسا  تموکح  تامدقم  ندرک  هدامآ  مود : هلحرم 
ياهقف فالخ  رب  ینیمخ  ماما  هرود ، نیا  رد  .درک  توعد  هاش  صخش  نارگمتس و  اب  ینلع  تفلاخم  هب  ار  مالـسا  ياهقف  املع و  همه 

سأر رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  عوـضوم  دــش و  رکذــتم  ررکم  ار  ینلع  تفلاــخم  موزل  درک و  در  ار  هـیقت » ، » هتــشذگ
تموکح هماقا  ار  فورعم  نیرت  گرزب  یهاشداپ و  يدادبتـسا  میژر  ار  رکنم  نیرت  گرزب  ناـشیا  .داد  رارق  دوخ  یـسایس  تازراـبم 

بجاو مزـال و  جرح  رــسع و  سفن و  ررــض  اـب  هـچرگا  ار  رکنم » زا  یهن   » و فورعم » هـب  رما   » لوـصا يارجا  درک و  یقلت  یمالــسا 
.تسناد (3)

یلص ) ربمایپ یـسایس  نوئـش  هیلک  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  اهقف : یـسایس  تیالو  هیاپ  رب  یمالـسا » تموکح   » هیرظن حرط  موس : هلحرم 
رکذتم رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه  هتبلا   (4) دوش ؛ یم  لقتنم  زین  لداع  ياهقف  هب  تسا ، تموکح  سیسأت  هب  طوبرم  هک  هلآ ) هیلع و  هللا 

حرط میدش 

ص:250

.472 ص461 -  ج2 ، عیبلا ، باتک  ینیمخ ، ماما  ك.ر : ( . 1 - ) 1
.483 ص472 -  ج1 ، هلیسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماما  ومه ، ك.ر : ( . 2 - ) 2

.482 ص472 -  نامه ، ( . 3 - ) 3
ص465. ج2 ، عیبلا ، باتک  ومه ، ص150 ؛ لئاسرلا ، باتک  ومه ، ص 482 ؛ نامه ، ك.ر : ( . 4 - ) 4
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هب هجوت  یلمع و  مادقا  اهقف ، تیالو  هب  دقتعم  ياهقف  نایم  زا  ناشیا  یگژیو  یلو  درادـن ؛ ناشیا  هب  صاصتخا  اهقف » یـسایس  تیالو  »
.دش ییالو » تموکح   » هیرظن هب  رجنم  تیاهن ، رد  هک  تسا  نآ  نوگانوگ  داعبا  یسایس و  مزاول 

دنتسه و مالسا  هیلوا  ماکحا  زا  یتموکح  ماکحا  یمالسا و  تموکح  ناشیا ، هاگدید  زا  ماظن : ظفح  یعرش  ترورض  مراهچ : هلحرم 
.دنراد (1) مدقت  هیعرف  ماکحا  رب 

یمالـسا تموکح  زا  تشاد ، دـصق  لحار  ماما  تقیقحرد ، .تسا  یمالـسا  تموکح  بالقنا و  هیقبم  تلع  عقاو ، رد  لصا  نیا  حرط 
هیاس رد  طقف  تسناد  یم  هنادنمـشوه  ناشیا  هک  ارچ  دـنک ؛ عافد  یهلا  ماکحا  يارجا  یلـصا  طرـش  فورعم و  نیرت  گرزب  ماقم  رد 
ندش حرطم  تصرف  دیدج  يایند  رد  مالسا  یسایس  یتموکح و  ماکحا  دبای و  یم  همادا  هعیش  یسایس  هقف  رد  لوحت  دنور  تموکح 

هار و رصاعم ، یسایس  هشیدنا  تالضعم  هب  لمأت  اب  هارمه  خساپ  و  يریبدت » تیالو   » لئاسم تسرد  حرط  تروص  رد  دننک و  یم  ادیپ 
نامه تسا ؛ هدنیآ  رصاعم و  نادنمـشیدنا  هدهع  رب  مهم  نیا  ناشیا  هاگدید  زا  هتبلا  دوش ؛ یم  راومه  جع ) ) نامز ماما  تموکح  هنیمز 

: دندومرف هک  روط 

هب هار  دـنیامن و  رکف  ثحب و  نآ  فارطا  رد  هدـنیآ  لسن  رـضاح و  لسن  تسا  مزال  میدرک و  حرط  ار  هیقف ] تیالو   ] عوضوم لصا  ام 
اب ار  نآ  تاعرفتم  ریاس  لیکشت و  تیفیک  هللاءاشنا ! دنیامن و  رود  دوخ  زا  ار  سأی  يدرس و  یتسـس ، .دننک  ادیپ  ار  نآ  ندروآ  تسد 

.تساهنآ (2) اب  اناوت  دنوادخ  هک  دنشاب  نئمطم  ...دنروایب و  تسد  هب  رظن  لدابت  تروشم و 

يریگ هجیتن  . 10

زا یکی  یسایس ، ای  یهقف  تیالو  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ثحب ، عومجم  زا 

ص:251

ص170. ج20 ، رون ، هفیحص  ومه ، ك.ر : ( . 1 - ) 1
.151 ص150 -  هیقف ، تیالو  ومه ، ( . 2 - ) 2
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نیا اما  دنا ؛ هدرک  دای  نادهتجم  تموکح  هب  نآ  زا  زین  نیشیپ  ياهقف  هراومه  هدوب و  ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدنا  رد  يدیلک  میهافم 
یسایس یلمع  یگدنز  دراو  لماکتم و  دوخ  روطت  ریـس  رد  درک و  یـسایس  يزادرپ  هیرظن  هصرع  دراو  ینیمخ  ماما  ار  يدیلک  موهفم 

یفاک اهقف  ماع  تیالو  يارب  یلقن  یلقع و  هلدا  اهقف ، زا  یخرب  رظن  هب  .تسا  نادـهتجم  تارایتخا  دودـح  تیمها ، زئاـح  بلطم  .دـش 
هب رجنم  تیاهنرد ، دنک و  یم  یط  ار  يرگید  ریسم  هطورشم ) رصع  رد   ) هطورشم تموکح  تیعورشم  نایرج  رد  ور  نیا  زا  دنتـسین ؛

ریـسفت هب  یلقع  لـیالد  یلقن و  هلدا  ناـمه  هب  کـسمت  اـب  ماـما  ترـضح  هلمج  زا  اـهقف  زا  رگید  یخرب  اـما  دوش ؛ یم  اـهقف  تراـظن 
.دش سیسأت  یمالسا  يروهمج  تموکح  نآ ، يانبم  رب  هک  دنسر  یم  یهقف  تیالو  زا  يرتدمآراک 

مهن سرد  هصالخ 

داهتجا مزال :»  » داهتجا تسا ؛ نافلکم  يدرف  حلاصم  يدرف و  یگدنز  اب  طبترم  حلطصم :» : » تسناد مسق  ود  رب  ار  داهتجا  ناوتب  دیاش 
نیدـب .تسا  هعماج  یمومع  حـلاصم  ناکم و  ناـمز ، زا  حیحـص  كرد  رب  ینتبم  هک  تسا  هعماـج  یـسایس  یمومع و  روما  هزوح  رد 
دناوتب ات  دشاب  هتـشاد  مزال  یهاگآ  نامز ، تایـضتقم  هب  دیاب  تلادع »  » و تهاقف »  » طرـش رب  هوالع  یـسایس  مکاح  ماما  رظن  زا  ظاحل 

.تسا یمومع  دسافم  حلاصم و  رب  ینتبم  تموکح ، هرهوج  ًافاضم  دنک ؛ تیامح  عافد و  نآ  زا  فشک و  ار  یمومع » تحلصم  »

یناسک نیرتهب  لداع ، ياهقف  هک  تسا  نآ  مّلـسم  ردق  : » تسا هیقف » یلو  ، » ماظن ظفح  يارب  لمکا  درف  ًالقع ، ینیمخ  ماما  هاگدید  زا 
«. دنوش یسایس [ یعامتجا و  روما  يدصت  ماظن و  ظفح   [ روما نیا  يدصت  راد  هدهع  دنناوت  یم  هک  دنتسه 

تسا تابجاو  رگید  يارب  همدقم  اهقف » یسایس  تیالو   » و تموکح » ، » وس کی  زا 
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يرظن یناـبم  ّهلدا و  زا  یکی  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوت  یم  سپ  تسا ؛ بجاو  زین  بجاو  همدـقم  نوـیلوصا ، ریبـعت  هب  رگید  يوـس  زا  و 
.تسا بجاو  همدقم  هدعاق  اهقف ،» يریبدت  تیالو   » يارب مهم 

؛ درادن جایتحا  ناهرب  هب  نادنچ  دوش و  یم  قیدصت  بجوم  اهنآ  روصت  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  هیقف  تیالو   » ماما ترضح  داقتعا  هب 
، دروآ روصت  هب  ار  نآ  دـسرب و  هیقف  تیالو  هب  نوچ  دـشاب ، هتفایرد  ًالامجا  یتح  ار  مالـسا  ماکحا  دـیاقع و  سک  ره  هک  انعم  نیا  هب 

«. تخانش دهاوخ  یهیدب  يرورض و  ار  نآ  درک و  دهاوخ  قیدصت  گنرد  یب 

دنا هدش  هیبشت  مکحم  ياهژد  ایبنا و  ناثراو  یسایس ، لئاسم  لوئسم  ناربمایپ ، راد  تناما  مالـسا ، نوصح  هب  اهقف  هیقف و  تایاور ، رد 
مهیلع ) همئا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  نانچمه  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  .دـننک  یم  تظفاحم  نانمـشد  ربارب  رد  ار  مالـسا  هک 

، دنا هدوب  ناناملسم  روما  ریبدت  تلادع و  ییاپرب  عرش و  نیناوق  يارجا  رومأم  تموکح و  لیکشت  روما  رد  مالسا  تسرپرـس  مالـسلا )
.دنتسه یتموکح  روما  عیمج  رد  مالسا  تسرپرس  مه  لداع  ياهقف 

نتشادن تیالو و  نتـشاد  لصا  رد  مه  هدوب ؛ ثحب  دروم  نیدهتجم  دوخ  نایم  لوا ، زور  زا  دهتجم  تیالو  : » دنیامرف یم  ینیمخ  ماما 
اهنآ هدـمع  هک  دـنروآ  یم  ییاـه  لـیلد  نیفرط  هک  تسا  هیهقف  عورف  زا  یکی  نیا  و  وا ؛ تموـکح  هنماد  تیـالو و  دودـح  رد  مه  و 

«. تسا هدش  دراو  ماما  ربمغیپ و  زا  هک  تسا  یثیداحا 

همه یقارن ، موحرم  نیرخأتم ، زا  .دـنا  هدومرف  ار  تاـیاور  نیا  زا  يرایـسب  زین  ءاـطغلا  فشاـک  موحرم  دـنا ، هدرک  لـقن  هک  يروط  هب 
رمع هلوبقم  زا  بلطم  نیا  دنیامرف : یم  زین  ینیئان  ياقآ  موحرم  دنناد و  یم  تباث  اهقف  يارب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) هللا لوسر  نوئش 

.دوش یم  هدافتسا  هظنح  نب 
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هدوب ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدنا  رد  يدیلک  میهافم  زا  یکی  یـسایس ، ای  یهقف  تیالو  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ثحب ، عومجم  زا 
هیرظن هصرع  دراو  ینیمخ  ماما  ار  يدـیلک  موهفم  نیا  اما  دـنا ؛ هدرک  داـی  نادـهتجم  تموکح  هب  نآ  زا  زین  نیـشیپ  ياـهقف  هراومه  و 

.دش یسایس  یلمع  یگدنز  دراو  لماکتم و  دوخ  روطت  ریس  رد  درک و  یسایس  يزادرپ 
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تالاؤس

؟ درک نییبت  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ار  هیقف  تیالو  هیرظن  نید ، تیعماج  تیلمکا و  لصا  زا  ناوت  یم  هنوگچ  . 1

.دینک تابثا  ار  هیقف  تیالو  موزل  مزال ، داهتجا  هب  هجوت  اب  . 2

(. تسا قیدصت  بجوم  نآ  روصت  ، ) تسا یلقع  ترورـض  تهادـب و  هیقف ، تیالو  هیرظن  رد  ینیمخ  ماما  ياه  لالدتـسا  زا  یکی  . 3
.دیهد حیضوت  ار  نآ 

.دیهد حیضوت  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  هیقف  تیالو  ترورض  هرابرد  ار  ...يافلخ » محرا  مهللا   » قودص هلسرم  تیاور  . 4

.دیهد حیضوت  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  هیقف  تیالو  ترورض  هرابرد  ار  مالسالا » نوصح  ءاهقفلا   » یئاطب هزمح  نب  یلع  تیاور  . 5

.دیسیونب ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ار  اهقف  یسایس  تیالو  هناگ  هس  طیارش  . 6

.دیهد حیضوت  هیقف  تیالو  ثحابم  حرط  ظاحل  هب  هتشذگ  راودا  اب  ار  هیقف  یسایس  تیالو  رصع  زیامتم  یگژیو  نیرت  مهم  . 7

رتشیب هعلاطم  يارب  عبانم 

؛ ماما هفیحص  ینیمخ ، ماما  . 1

؛ هیقف تیالو  ینیمخ ، ماما  . 2

؛ هیقف یلو  تارایتخا  نوؤش و  ینیمخ ، ماما  . 3

؛ عیبلا باتک  ینیمخ ، ماما  . 4

؛ ینید رکفت  ءایحا  ینیمخ و  ماما  یللملا  نیب  هرگنک  نیمود  تالاقم ، هعومجم  . 5

؛ هیقف تیالو  یمالک  يدابم  ینابم و  ، » صلخم سابع  . 6

.هیقف تیالو  یلمآ ، يداوج  هللادبع  . 7
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ییالو تموکح  راتخاس  لوصا و  يدابم ، سرد 10:ج )

هراشا

مهد سرد  یلک  فادها 

نینچمه تسا و  يولع  تموکح  يوبن و  تلود  بولطم  تموکح  هک  روضح  رصع  رد  بولطم  تموکح  هب  نایوجشناد  ییانـشآ  . 1
.تسا يروهمج  تموکح  بولطم ، تموکح  لکش  نیرتهب  تبیغ  رصع  رد 

، تعیرش یـساسا ، نکر  هس  رب  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  یـسایس  هشیدنا  رد  تیمکاح  ساسا  هیاپ و  هکنیا  هب  نایوجـشناد  ییانـشآ  . 2
.دنک یم  ریسفت  هیجوت و  تعیرش  ار  مدرم  هیقف و  یلو  یسایس  راتفر  رب  مکاح  لوصا  تسا و  راوتسا  مدرم  هیقف و  تیالو 

يراتفر فادها 

سرد نیا  هعلاطم  زا  سپ  هک  دور  یم  راظتنا  نایوجشناد  زا 

.دننک نایب  ماما  رظنم  زا  ار  یمالسا  يروهمج  تموکح  هناگ  هس  ناکرا  . 1

.دنهد حرش  ماما  رظنم  زا  ار  هیقف ) یسایس  تیالو  ) تیمالسا و  مدرم ) یسایس  تکراشم  ) تیروهمج نایم  طابترا  . 2

.دنهد حیضوت  ار  نابهگن  ياروش  فیاظو  . 3

.دننک نییبت  ار  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  هژیوراک  فیاظو و  . 4

.دنهد حیضوت  ار  تبیغ  رصع  روضح و  رصع  رد  بولطم  تموکح  . 5

همدقم

رد ار  ییالو  تموکح  ترورض  ناشیا  .تسا  تبیغ  نارود  رد  تموکح  ترورـض  هب  دقتعم  یعیـش  ياهقف  رثکا  دننامه  ینیمخ  ماما 
جره و زا  يریگولج  مظن و  يرارقرب  یمومع ، تینما  نیمأت  ترورض  .دنک  یم  لالدتسا  یلقن  یلقع و  لیالد  قیرط  زا  تبیغ  رصع 
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رد نیموصعم  همئا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هریـس  تلادع ، رارقتـسا  ملظ و  عفد  موزل  یمالـسا ، ماکحا  يارجا  موزل  جرم ،
.تسا یمالسا  يروهمج  تموکح  سیسأت  موزل  رد  ینیمخ  ماما  دانتسا  دروم  ياه  لالدتسا  هلمج  زا  تموکح  سیسأت 

هب زج  لالتخا ، قیرط  دس  ماظن و  ظفح  هک  تسا  حـضاورپ  تسا و  دنـسپان  هدـیهوکن و  يرما  ناناملـسم ، روما  یناشیرپ  یمظن و  یب 
.دـنام یمن  یقاب  تموکح  هماقا  موزل  رد  يدـیدرت  چـیه  ور ، نیازا  دریذـپ ؛ یمن  ققحت  هعماج  رد  مکاح  دوجو  تموکح و  رارقتـسا 

نوچ .تسا (2)  تموکح  لیکشت  مزلتسم  اهنآ  هب  لمع  اهنآ و  يازجا  هک  میبای  یمرد  عرش  ماکحا  تیفیک  تیهام و  رد  تقد  اب   (1)
هرادا ارجا و  هاگتسد  يرارقرب  تموکح و  لیکشت  دراد ، ترورض  دبا  ات  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  زا  سپ  ماکحا  يارجا 

.دراد (3) ترورض 

یهقف تیالو  تموکح  لوصا  يدابم و  . 1

هراشا

« هیقف تیالو   » موهفم حیحص  مهف  كرد و  يارب  تساهنآ ، رب  ینتبم  هیقف  تیالو  دسر ، یم  رظن  هب  هک  یلوصا  ینابم و  یخرب  حیرشت 
ینیمخ ماـما  هاگدـید  زا  هیقف  تیـالو  یلقع  یلقن و  یلوصا ، یهقف -  لـیالد ، یـساسا  لاؤس  رگید ، تراـبع  هب  .دـیامن  یم  يرورض 

.تسا

نید تیعماج  تیلمکا و  لصا  فلا )

تـسا یتاررقم  نیناوق و  هعومجم  نید »  » .تسا نید  هرهوج  تقیقح و  اب  طبترم  و  ییالو » تموکح   » یمالک هیاپ  عقاورد ، لصا  نیا 
همه نایب  عماج  متاخ و  ِنید  یلقع  همزال  .تساه  نید  متاخ  زین  مالسا  هدش و  لزان  رشب  تداعس  يارب  هک 

ص:258

ص23. هیقف ، یلو  تارایتخا  نوئش و  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
.نامه ( . 2 - ) 2

ص27. هیقف ، تیالو  ومه ، ( . 3 - ) 3
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.تسا ییالو  تموکح  هلمج  زا  رشب ، تداعس  تاموزلم 

نید راظتنا  ایآ  دوش ؛ یم  ققحم  نید  تقیقح  يدابع  يدرف و  روما  يادا  اب  ایآ  دوش : یم  حرطم  تسد ، نیا  زا  ياه  شسرپ  اجنیا  رد 
نیا ای  میشاب  جع ) ) نامز ماما   ) یقیقح یلصا و  بحاص  رظتنم  دیاب  ضیارف  رگید  يادا  يارب  تسا و  يدرف  ضیارف  يادا  طقف  رـشب  زا 

: دنراد دوجو  نالک  هاگدـیدود  اجنیا ، رد  تسا ؟ نید  رگید  شخب  هب  طونم  نید  نیتسار  ققحت  دنتـسه و  نید  زا  یـشخب  طقف  روما 
(1)

، اه تموکح  هنیمز  رد  دیـسر و  بولطم  نید  لامک  هب  ناوت  یم  يدرف  ضیارف  يادا  اب  تبیغ  نامز  رد  هیرظن  نیارباـنب  لوا : هاگدـید 
ای تلاکو  ای  تباین  باب  زا  هچ  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ یـسایس  نوئـش  نتفرگ  هدـهعرب  نیاربانب  درک ؛ زیهرپ  ملظ  زا  دـیاب  طـقف 

یقاب یـسایس » تیالو   » يانبم رب  یمالـسا  تموکح  هشیدنا  يارب  یهار  هاگدید ، نیا  ساسا  رب  هک  تسا  نشور  .تسین  زیاج  تیالو ،
.دنام یمن 

؛ تسا یعرـش  ماکحا  یلمع  هفـسلف  تموکح ، هکلب  دراد ؛ ترورـض  تموکح  دوجو  هاگدـید  نیا  هب  نـالئاق  رظنم  زا  مود : هاگدـید 
تموـکح و تلاـسر ،  ) نأـش هس  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هاگدـید ، نیارباـنب  .تسا (2)  تسایـس  شمامت  مالـسا  ناـس ، نیدـب 

.تسا هدش  راذگاو  اهقف )  ) يو نایشناج  هب  تبیغ  نامز  رد  وا  نوئش  هیلک  تلاسر ، نأش  زج  هب  هک  تسا  هتشاد  تواضق )

موزل رب  ناـشیا  لـیلد  نیرت  مهم  نآ ، نوگاـنوگ  ياـه  شخب  هـب  دـنم  ماـظن  شرگن  نـید و  فادـها  هـب  ماـما  ترـضح  يرگن  عماـج 
هصنم هب  یمالسا  تموکح  لیکشت  اب  زج  نید  هک  یمالک  هتکن  نیا  هب  هجوت  .تسا  هدوب  تبیغ  رصع  رد  ییالو » تموکح  »
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.154 ص153 -  ش5 ، ناتسمز 1374 ، مود ، لاس  رظن ، دقن و  هلجم  ك.ر : ( . 1 - ) 1
.473 ، 65 صص ج1 ، رون ، هفیحص  ومه ، ص472 ؛ ج2 ، عیبلا ، باتک  ینیمخ ، ماما  ك.ر : ( . 2 - ) 2
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هراشا ناشدوخ  هک  هنوگ  نامه  ًالوا : تسا : هتشاد  ینیمخ » ماما  هاگدید  زا  هیقف  تیالو   » ّهلدا رد  مهم  هجیتنود  دیسر ، دهاوخن  روهظ 
: دنا هدرک 

ندوب یقاب  نیمه  تسا و  یقاب  تمایق  زور  ات  تسا و  هدـشن  خـسن  یقوقح  هچ  یلام و  یـسایس ، ماکحا  هچ  یمالـسا  ماکحا  هعومجم 
ماکحا يارجا  .دوش  ققحم  تسا ، نآ  تمرح  ظفح  نیناوق و  يارجا  نمضتم  هک  تیالو  تموکح و  ًاترورض  هک  دراد  اضتقا  ماکحا ،
لیکـشت نودـب  یمالـسا  ماـظن  ظـفح  لـیلد ، نیا  زا  يادـج  .دوش  یم  جرم  جره و  بجوم  هک  ارچ  درادـن ؛ ناـکما  تموکح  نودـب 

.درادن (1) ناکما  تموکح 

دننام یتایاور  زا  ماما  ًایناث :

(5)و ًامکاح » مکیلَع  ُهتلعج  دق  ّینِا   » (4) ِمالسالا ؛» ُنوصُح  ُءاهقفلا  »(3) یئافلُخ ؛» محرا  َّمهّللا   » (2) ِلسّرلا ؛» ُءانما  ُءاهقفلا  »

اهقف بلغا  هک  یلاحرد  دـنک ؛ یم  تشادرب  تموکح  يدـصت  هعماج و  هرادا  يارب  ار  يریبدـت  تیالو  (6) ءایبنالا ؛» ُهثرو  َءاـملعلا  ّنِا  »
.تسا تموکح  يدصت  هعماج و  هرادا  يارب  يریبدت  تیالو  ناشیا  طابنتسا  هکلب  دنک ؛ یمن  طابنتسا  ار  تواضق  ای  اوتف  تیجح  طقف 

(7)

یطیارـشلا عماج  ياهقف  نید  تیعماج  تیلماـک و  همزـال  نآ ، رب  نوزفا  تسا  لـماک  ینید  مالـسا  ماـما ، ترـضح  هاگدـید  زا  هجیتن :
نیا ، » نیاربانب دنشاب ؛ مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم نیشناج  ییاضق  یسایس و  نوئش  هیلک  رد  دیاب  مالسا  نیناوق  يارجا  يارب  هک  دنتـسه 

؛ تسا مالسا  تسرپرس  هکنیا  رگم  درادن ؛ ییانعم  تسا ، مالسا  نصِح  هیقف  هک  هتکن 

ص:260

.نامه ( . 1 - ) 1
ح38. ص36 ، ، 9 باب ج2 ، راونالا ، راحب  ( . 2 - ) 2

ح5919. ص 420 ، ، 2 باب ج4 ، یفاک ، لوصا  ( . 3 - ) 3
ح3. ص38 ، ج1 ، نامه ، ( . 4 - ) 4

ح1. ص221 ، ، 29 باب ج2 ، راونالا ، راحب  ( . 5 - ) 5
ح6. ص164 ، ، 1 باب ج1 ، نامه ، ( . 6 - ) 6

.156 ص155 -  رظن ، دقن و  هلجم  ك.ر : ( . 7 - ) 7
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نیا رب   (1) تموکح ؛» روما  همه  رد  دـنا  هدوـب  مالـسا  تسرپرـس  مالـسلا ) مهیلع  ) هّمئا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  ناـنچمه 
کی لیکشت  همزال  هک  تسا  نانآ  تارایتخا  تانوئش و  مامت  اب  ایبنا  یسایس  تیمکاح  رارمتسا  نامه  اهقف ،» یـسایس  تیالو  ، » ساسا

رد هکلب  تسین ؛ يدرف  يداـبع و  یگدـنز  هزوح  هب  دودـحم  مزیرالوکـس ، ناعفادـم  فـالخ  رب  نید  ینعی : تسا ؛ یعرـش  تموـکح 
تسا و یناهج  لماک و  عماج ، مالسا ، نید  هکارچ  دراد ؛ میقتسم  ریغ  میقتـسم و  تلاخد  زین  نآ  دننام  يداصتقا و  یـسایس ، یگدنز 

.تسا فرص  يدرف  نوئش  ای  صاخ  ناکم  نامز و  هب  نتفاین  صاصتخا  نآ  همزال 

مزال داهتجا  لصا  ب )

خـساپ راصعا ، اه و  هصرع  یمامت  رد  يرـشب  ياهزاین  هیلک  هب  دـیاب  دوخ  یلومـش  ناهج  تیلمکا و  ياعدا  تاـبثا  يارب  مالـسا  نید 
تایئزج هک  دننک  یم  باجیا  يرـشب ، یگدنز  لوطرد  هثدحتـسم  لئاسم  روهظ  ینید و  صوصن  تیدودحم  اما  دهدب ؛ مزال  یفاک و 
ییاناوت ناملـسم ، ناگبخن  لقع  هک  دـننک  یم  تشادرب  يدراوم  رد  رگا  دـنباین و  نید  نتم  رد  ییوگ  خـساپ  حرط و  ناکما  لـئاسم ،
داهتجا ترورض  ناس ، نیدب  .دشاب  هتخادرپ  ماع  قلطم و  یلک ، ماکحا  حرط  هب  ًافرـص  سدقم  عراش  دشاب و  هتـشاد  ار  ماکحا  فشک 

دهج يانعم  هب  تغل  رد  داهتجا ،»  » .دوش یم  حرطم  یمالسا  لیصا  عبانم  زا  هثدحتـسم  لئاسم  هب  ییوگ  خساپ  رد  ینالقع  شـشوک  و 
ار یعرش  ماکحا  ات  دوش  یم  رداق  دهتجم  هیقف و  صخش  نآ ، هطساو  هب  هک  تسا  یتلاح  هکلم و  ، » یلوصا حالطصا  رد  ششوک و  و 

يدرف و نوئش  رد  هک  ییادخ  ياه  نوناق  مامت  رب  عالطا  ینعی : داهتجا ؛ ، » رگید ترابع  هب   (2) دیامن ؛» جارختسا  هعبرا  ّهلدا  زا 

ص:261

ص473. ج2 ، عیبلا ، باتک  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص422. ج2 ، لوصالا ، هیافک  یناسارخ ، دنوخآ  ص95 ؛ ج27 ، لئاسرلا ، باتک  ومه ، ( . 2 - ) 2
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(1) دراد .» میقتسم  تلاخد  اهراک  همه  رد  ایند ، زا  نتفر  زا  سپ  ات  ایند  هب  ناسنا  ندمآ  زا  لبق  زا  هک  یعامتجا 

یلو تسا ؛ یمالـسا  ياـه  هقرف  بهاذـم و  یماـمت  قاـفتا  دروم  تعیرـش ، ماـکحا  هب  یباـیتسد  يارب  داـهتجا  طابنتـسا و  : » رخآ هتکن 
: تسا هدرک  هراشا  هراب  نیا  رد  هویش  جنپ  هب  یتانج  هللا  تیآ   (2) تسا .» یهقف  داهتجا  هویش  رد  فالتخا 

.تشاد جاور  ارغص  تبیغ  مایا  لیاوا  رد  داهتجا  عون  نیا  قیبطت : عیرفت و  اوتف ، رودص  نودب  عبانم ، ساسا  رب  داهتجا  . 1

.تسا هدوب  لوادتم  نورق 11 و 12  رد  هویش  نیا  قیبطت : عیرفت و  نودب  اوتف ، رودص  اب  صوصن  رهاظ  ساسا  رب  داهتجا  . 2

شور ، » رظن رد  داهتجا  نیا  .تسا  هیرظن  دـح  رد  طقف  تسین و  لمع  ماقم  رد  هویـش  نیا  قیبطت : عیرفت و  اب  عبانم  ساسا  رب  داهتجا  . 3
.تسا يرابخا » ، » لمع رد  یلو  دراد ؛ مان  یلوصا »

لئاـسم لـح  يارب  مه  شور  نیا  ور ، نیا  زا  دوـش ؛ یمن  هجوـت  ناـکم  ناـمز و  شقن  هب  هویـش  نیا  رد  اتـسیا : حلطـصم و  داـهتجا  . 4
.تسین یبولطم  هویش  تموکح 

تسا یتموکح  لئاسم  يدرف و  یگدنز  لئاسم  هیلک  هب  وگ  خساپ  اشگ و  هار  هویش  نیا  ناکم : نامز و  تایضتقم  ساسا  رب  داهتجا  . 5
.دوش (3) یم  هدیمان  زین  مزال  داهتجا  و 

خـساپ هب  رداق  هک  ارچ  تسین ؛ یفاک  یلو  تسا ؛ مزال  حلطـصم ، يداـهتجا  هویـش  رد  لوادـتم  مولع  بسک  ینیمخ ، ماـما  هاگدـید  زا 
ساسا رب  یتموکح  ياهزاین  ییوگ 

ص:262

ص204. رارسا ، فشک  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
.87 ص85 -  ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  هیقف  تیالو  هیرظن  موادت  تمدق و  یمظاک ، ناوخا  مارهب  ( . 2 - ) 2

هقف هویـش  نیرت  يدربراـک  داـهتجا ، رد  ناـکم  ناـمز و  شقن  ، » یتاـنج میهاربادـمحم  ك.ر : رتـشیب  یهاـگآ  يارب  ناـمه ؛ ( . 3 - ) 3
(. 1372/10/14 ، ) ش 145958 ناهیک ، يداهتجا ،»
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: تسین ناکم  نامز و  یجنس  تحلصم 

ار دیفم  حلاص و  دارفا  دناوتن  دهد و  صیخشت  ار  هعماج  تحلصم  دناوتن  یلو  دشاب ؛ مه  اه  هزوح  دوهعم  مولع  رد  ملعا  رگا  درف  کی 
نیا دشاب ، يریگ  میمصت  تردق  حیحـص و  شنیب  دقاف  یـسایس  یعامتجا و  هنیمز  رد  یلک  روط  هب  دهد و  صیخـشت  حلاصان  دارفا  زا 

داـهتجا هکنیا  نیع  رد  هتبلا  (1) و  دریگ ؛ تسد  هب  ار  هعماج  مامز  دـناوت  یمن  تسین و  دـهتجم  یتموکح  یعامتجا و  لـئاسم  رد  درف 
یمالـسا ياه  هزوح  جایتحا  دروم  مولع  دـیدج و  ياه  شور  نساـحم و  زا  دوش ، یم  جـیورت  راوتـسا  مکحم و  یتروص  هب  يرهاوج 

ثحب نیا  دنک و  یم  نییعت  ار  یجراخ  یلخاد و  تالضعم  رفک و  كرش و  اب  دروخرب  یلمع  هفـسلف  تموکح ،  (2) .ددرگ » هدافتسا 
هب رجنم  هک  دناشک  یم  ییاه  تسب  نب  هب  ار  ام  هک  تسین  لح  لباق  اهنت  هن  تساه ، يروئت  بوچراهچ  رد  هک  سرادـم  یگبلط  ياه 

، يداصتقا ياه  مخو  چـیپ  رد  مالـسا  هدرکان  ییادـخ  هک  دـییامنب  ار  ناتدوخ  یعـس  دـیاب  .ددرگ  یم  یـساسا  نوناـق  يرهاـظ  ضقن 
.ددرگن (3) ناهج  هرادا  تردق  مدع  هب  مهتم  یسایس  یعامتجا و  یماظن ،

حرط هب  راداو  ار  ماما  ترـضح  هک  تسا  يا  هغدغد  ینارگن و  نیرت  مهم  تموکح  تسایـس و  رد  حلطـصم  داهتجا  یناوتان  نیاربانب ،
طرش نیا  زین  یساسا  نوناق  يرگنزاب  رد  درک و  در  هیقف » یلو   » يارب ار  تیعجرم  طرش  ناشیا  ور ، نیا  زا  درک ؛ مزال » داهتجا   » هیرظن

.تفای لیلقت  تهاقف »  » طرش هب 

«: مزال  » داهتجا تسا ؛ نافلکم  يدرف  حلاصم  يدرف و  یگدنز  اب  طبترم  حلطـصم :»  » داهتجا تسناد : مسقود  رب  ار  داهتجا  ناوتب  دیاش 
یمومع روما  هزوح  رد  داهتجا 

ص:263

ص47. ج21 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص130. نامه ، ( . 2 - ) 2

ماما هاگدـید  زا  هیقف  تیـالو  هیرظن  موادـت  تمدـق و  یمظاـک ، ناوخا  نارهب  ك.ر : رتشیب ؛ یهاـگآ  يارب  ص61 ؛ ناـمه ، ( . 3 - ) 3
.91 ص 89 -  ینیمخ ،
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یسایس مکاح  ماما ، رظن  زا  ظاحل  نیدب  .تسا  هعماج  یمومع  حلاصم  ناکم و  نامز و  زا  حیحص  كرد  رب  ینتبم  هعماج و  یسایس  و 
زا فشک و  ار  یمومع » تحلصم   » دناوتب ات  دشاب  هتشاد  مزال  یهاگآ  نامز  تایـضتقم  هب  دیاب  تلادع »  » و تهاقف »  » طرـش رب  هوالع 

.تسا یمومع  دسافم  حلاصم و  رب  ینتبم  تموکح ، هرهوج  هکنآ ، صوصخ  هب  دنک ؛ تیامح  عافد و  نآ 

اب هارمه  داهتجا  ینیمخ ، ماما  بتکم  رد  يریبدـت » تیـالو   » يرظن يرکف و  ياـنبریز  يرظن و  هیاـم  تسد  نیرت  مهم  هکنیا : هصـالخ 
.تسا یمالسا  هعماج  یمومع  حلاصم  ناکم و  نامز و  زا  یهاگآ 

اهنآ حیضوت  زا  هدرک ، هدنسب  ناکم  نامز و  صوصخرد  ماما  ترـضح  ياه  ترابع  زا  یخرب  طقف  ثحب ، تیمها  ببـس  هب  نایاپ  رد 
: مینک یم  رظن  فرص  اجنیا  رد 

ناـکم ناـمز و  ...تسا  يریگ  میمـصت  عوـن  داـهتجا و  رد  ناـکم  ناـمز و  شقن  ینوـنک ، بوـشآرپ  ياـیند  رد  مهم  لـئاسم  زا  یکی 
يداـصتقا و طـباور  قـیقد  تخانـش  اـب  ...تسا  هدوـب  یمکح  ياراد  میدـق  رد  هک  يا  هلئـسم  .دـنداهتجا  رد  هدـننک  نـییعت  رـصنعود 

ًارهق هک  تسا  هدـش  يدـیدج  عوضوم  ًاعقاو  تسا  هدرکن  یقرف  میدـق  اب  رهاـظ  رظن  زا  هک  لوا  عوضوم  ناـمه  یـسایس ، یعاـمتجا و 
.دبلط (1) یم  ار  يدیدج  مکح 

میسرب و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) يدمحم بان  مالسا  لالز  همشچرس  هب  ات  هتسکش  ار  هفارخ  لهج و  ياهراصح  ات  مینک  یعـس  دیاب  ام 
.مدرگ نآ  ياه  ینابرق  زا  یکی  زین  نم  دینک ، اعد  دـهاوخ و  یم  ینابرق  نآ  تاجن  تسا و  مالـسا  ایند  رد  اهزیچ  نیرت  بیرغ  زورما 

(2)

دنک و یم  قرف  قباس  لئاسم  اب  تسا ، هدمآ  شیپ  زورما  هک  یلئاسم 

ص:264

.98 ص61 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
ص41. نامه ، ( . 2 - ) 2
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.تسا (1) فلتخم  مالسا  ماکحا  زا  اه  تشادرب 

.تسا (2) زاب  داهتجا  باب  هشیمه  یمالسا ، تموکح  رد  نینچمه 

دیدـج لئاسم  هب  دوخ  تالکـشم  لح  يارب  يرـشب  عماوج  دـننک و  رییغت  هدـنیآ  ياه  لاس  رد  مدرم  هرادا  جـیار  ياه  هویـش  اـسب  هچ 
.دننک (3) يرکف  عوضوم  نیا  يارب  دیاب  نونکا  مه  زا  مالسا  راوگرزب  ياملع  .دنک  ادیپ  زاین  مالسا 

.دشاب (4) ربدم  ریدم و  ًاعقاو  تسا ، دهتجم  نأش  روخ  رد  هک  دهز ، اوقت و  صولخ و  رب  هوالع  ..دیاب  دهتجم  کی 

دنیامن و رکف  ثحب و  نآ  فارطا  رد  هدـنیآ  لسن  رـضاح و  لسن  تسا  مزال  میدرک و  حرط  ار  هیقف ] هقلطم  تیالو   ] عوضوم لصا  ام 
اب ار  نآ  تاعّرفتم  ریاس  لیکشت و  تیفیک  هللا ! ءاش  نا  دنیامن و  رود  دوخ  زا  ار  سأی  یتسس و  دننک ، ادیپ  ار  نآ  ندروآ  تسد  هب  هار 

.دنروایب (5) تسد  هب  رظن  لدابت  تروشم و 

تموکح موزل  لصا  ج )

هدوبن تموکح  هماقا  ناکما  هک  يراصعا  رد  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدش  دیکأت  هعیش  یسایس  هقف  رد  تموکح  ترورـض  لصا  رب  هراومه 
یم يراکمه  فعاضم ، ملظ  شهاک  يارب  صقان  ياـه  تموکح  لـصا  اـب  اـهقف  ناناملـسم ، مالـسا و  لـک  حـلاصم  ببـس  هب  تسا ،

: دندوب دقتعم  هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماما  .دندرک 

اپ هب  بجوم  رئاج [  [ تلود نوئش  زا  یخرب  رد  املع  زا  یضعب  دورو  رگا 

ص:265

ص39. هیقف ، یلو  تارایتخا  نوئش و  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص47. ج21 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 2 - ) 2

ص100. نامه ، ( . 3 - ) 3
ص88. نامه ، ( . 4 - ) 4

ِنَع َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمْأَـی  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاـنِمْؤُْملا  َنُونِمْؤُْملا َو  و َو  151 ؛ ص150 -  هیقف ، تیـالو  وـمه ، ( . 5 - ) 5
.55 هدئام : ، َهاکَّزلا َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  71؛ هبوت : ِرَْکنُْملا ، 
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فیعضت املع و  ملع و  تیثیح  کته  دننام  نیرت  مهم  روذحم ، ددرگ و  یتارکنم  ای  رکنم  نتفر  نیب  زا  ای  ضیارف و  ای  هضیرف  نتـشاد 
.دنیوج (1) تکرش  هک  تسا  ییافک  بجاو  دشاب ، هتشادن  یپ  رد  ار ]  ] نامیا مک  دارفا  دیاقع 

اب یتکلمم  تالیکـشت  رد  ماقم  یلاـع  گرزب  ياـملع  زا  يرایـسب  ياـه  یهارمه  زا  رارـسا ، فشک  باـتک  رد  ناـشیا  اـنبم ، نیمه  رب 
تموکح ینعی : تسا ؛ هدـش  یقلت  متـس  راشف و  شهاک  ببـس  هب  ار  هطورـشم  هب  ینیئاـن  موحرم  هیدـییأت  .دـنک (2)  یم  دای  نیطالس 

هاگدید زا  تروص  ره  رد  دراد ؛ حیجرت  يدادبتسا  تموکح  هب  هک  تساهقف  یباین » ای  یهقف  تیالو   » تموکح لزان  هبترم  هطورـشم ،
مزاول زا  تسا و  نکمم  ریغ  ییالو » تموکح   » نودب تسا ، تابجاو  ّمها  هک  مالسا  یعامتجا  يدرف و  ماکحا  يارجا  ماما ، ترـضح 

: تسا هیقف » یسایس  تیالو   » یمالسا تموکح  مهم  تامدقم  و 

یـسک يارب  رگا  رما  نیا  .دـنهد  لیکـشت  یعرـش  تموکح  ماظن ، روغث  دودـح و  يارجا  يارب  ًادارفنا  ای  ًاعامجا  اهقف ، هک  تسا  مزـال 
.تسا (3) ییافک  بجاو  هن  رگا  و  تسا ؛ ینیع  بجاو  دشاب ، هتشاد  ناکما 

ماظن ظفح  لصا  د )

دننامه ناموصعم ، ثیداحا  زا  ماهلا  اب  ماما  ترضح  .تسا  عامتجا  ماظن  ظفح  یتموکح ، ره  مهم  ياه  هژیوراک  زا  یکی 

مکح کی  ار  ماظن » ظـفح   » هک يا  هنوگ  هب   (5) دناد ؛ یم  لصا  کی  ار  ماظن  ظفح  هلئـسم  (4) ٍرجاف » وا  ًّرب  ٍریما  نِم  ِسانلل  َدُّبـال  ّهنَا  »
یعرش

ص:266

ص477. ج1 ، هلیسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
هیقف تیالو  هیرظن  موادت  تمدق و  یمظاک ، ناوخا  مارهب  ك.ر : رتشیب ، یهاگآ  يارب  189 ؛ ص187 -  رارسا ، فشک  ومه ، ( . 2 - ) 2

ص216. ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا 
.58 ص57 -  هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  ( . 3 - ) 3

.40 هبطخ هغالبلا ، جهن  ( . 4 - ) 4
ص80. هیقف ، یلو  تارایتخا ، نوئش و  ینیمخ ، ماما  ( . 5 - ) 5
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تسا هیلقع  هیعرش و  تابجاو  زا  یکی  ماظن ، ظفح  : » دراد مدقت  یمومع  تحلـصم  رارطـضا و  دراوم  رد  هیلوا  ماکحا  رب  هک  دناد  یم 
(1) دشاب .» ظوفحم  دیاب  ماظن  هک 

یناسک نیرتهب  لداع ، ياهقف  هک  تسا  نآ  مّلـسم  ردق  : » تسا هیقف » یلو  ، » ماظن ظفح  يارب  لمکا  درف  ًالقع ، ینیمخ  ماما  هاگدید  زا 
(2) دنوش .» یسایس [ یعامتجا و  روما  يدصت  ماظن و  ظفح   [ روما نیا  يدصت  راد  هدهع  دنناوت  یم  هک  دنتسه 

بجاو همدقم  لصا  ه )

یهلا ماکحا  يارجا  يارب  يا  همدقم  اهقف ، یسایس  تیالو  ماظن و  تموکح ، هلئـسم  ینیمخ ، ماما  هلمج  زا  هعیـش و  ياهقف  هاگدید  زا 
ماکحا دودح و  يارجا  طقف  دوش ، یم  یّقلت  یعرش  بجاو  شزرا و  هچنآ  .درادن  یتاذ  شزرا  هسفن ، یف  هنرگو  دوش ؛ یم  بوسحم 

: تسا یهلا 

هب تمدـخ  مالـسا و  هنالداع  ماظن  يرارقرب  یهلا و  ماکحا  يارجا  يارب  یتموکح  تالیکـشت  ماظن و  زا  دـنفظوم  لداع  ياهقف  همئا و 
عوضوم .دننک  هفیظو  ماجنا  دنرومأم  دـننکب ؟ هچ  یهتنم  درادـن ، يزیچ  جـنر  زج  نانآ  يارب  تموکح  فرـص  .دـننک  هدافتـسا  مدرم 
یگدنز يایاوز  یمامت  رد  هقف  مامت  یلمع  هفسلف  یعقاو ، دهتجم  رظن  رد  تموکح   » .تسا (3) هفیظو  ماجنا  تیرومأم و  هیقف  تیالو 

.تسا (4) رشب 

هب رگید  يوس  زا  دراد و  تابجاو  رگید  يارب  يا  همدقم  هبنج  اهقف » یسایس  تیالو   » و تموکح » ، » وس کی  زا  هک  دش  مولعم  نونکا 
همدقم نویلوصا ، ریبعت 

ص:267

ص150. ج11 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 1 - ) 1
ص85. ج7 ، هیقف ، یلو  تارایتخا  نوئش و  ومه ، ( . 2 - ) 2

ص60. هیقف ، تیالو  ومه ، ( . 3 - ) 3
ص88. ج21 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 4 - ) 4
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هدـعاق اهقف ،» يریبدـت  تیالو   » يارب مهم  يرظن  یناـبم  ّهلدا و  زا  یکی  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  سپ   (1) تسا ؛ بجاو  زین  بجاو 
.تسا بجاو  همدقم 

فطل هدعاق  و )

بجاو مزال و  دنوادخ  رب  نآ  نداد  ماجنا  دـیامن ، کیدزن  تعاطا  هب  دراد و  رود  تیـصعم  زا  ار  ناسنا  هچ  ره  هدـعاق ، نیا  ساسا  رب 
ِنیدـلا ایندـلا و  ِروما  یف  ُهسائر  ُهمامالا   » (2) یلاعت ؛» ِهللا  یلع  ُهبـصن  ُبحیف  ُفطل ، ُمامالا  : » تسا یهلا  لـعف  فطل » ، » نیارباـنب تسا ؛

(3) ُفطل .» َهمامالا  ّنال  ًالقع  ُهبجاو  یه  یبنلا و  نع  هباین  ِصاخشالا  نِم  ٍصخشل 

هک دراد  یم  نایب  ینـشور  هب  هدعاق  نیا  دنا  هتفریذپ  یلقع  حبق  نسح و  نارادفرط  هیلدع و  فورعم  ناملکتم  رتشیب  ار  فطل »  » هدعاق
يربهر تماما و  توبن ، تابثا  .تسا  هدرک  نایب  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  يارب  ار  رـشب  زاین  دروم  تاررقم  ماکحا و  هیلک  دـنوادخ 

تبیغ رـصع  رد  تموکح  نوچمه  یلئاسم  ناوت  یم  ور ، نیا  زا   (4) تسا ؛ هدش  دانتـسا  فطل »  » هدعاق هب  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا 
.درک (5) جارختسا  فطل  هدعاق  زا  ار  يراج  هلئسم  اه  هد  بزحت و  اروش ، مدرم ، هاگیاج  اهقف ، تیالو  و 

ص:268

ص235. ج8 ، هقفلا ، لوصا  رفظم ، اضردمحم  ك.ر : ( . 1 - ) 1
، یـسوط نیدلاریـصن  هجاوخ  زا : لقن  هب  ص97 ، و 86 ، ش85  ریت 1377 ، دادرخ ، تشهبیدرا ، نـیدرورف ، هزوـح ، هیرـشن  ( . 2 - ) 2

ص221. داقتعالا ، دیرجت 
ص39. رشع ، يداحلا  بابلا  یلح ، همالع  ( . 3 - ) 3

مولع همانلـصف  ك.ر : رتـشیب  یهاـگآ  يارب  41 ؛ ص35 -  ج10 ، دیفم ، خیـش  تافنـصم  هیداقتعالا ، تکنلا  ، » دـیفم خیـش  ( . 4 - ) 4
ص145. زییاپ 1377 ، ش2 ، یسایس ،

ص132. ش2 ، یسایس ، مولع  همانلصف  فطل ،» هدعاق  هعیش ؛ یسایس  مالک  رب  يدمآرد  ، » کلزورهب اضرمالغ  ك.ر : ( . 5 - ) 5
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يربهر تماما و  لصا  ز )

یخرب يارجا  هک  تسا  رما  نیا  هب  رواـب  قیدـصت و  اـهقف » یـسایس  تیـالو   » یتـموکح هیرظن  شریذـپ  رد  رگید  ضرف  شیپ  لـیلد و 
هیقف یلو  نآ  عبت  هب  موصعم و  ماما  ماما ، ترضح  رظن  هب  نیاربانب  .تسین  مرکا  ربمایپ  رصع  صتخم  یسایس ، ماکحا  هلمج ؛ زا  ماکحا 

يربهر تیادـه و  ار  نانمؤم  دـنهد و  لیکـشت  تموکح  ماکحا ، يارجا  يارب  یمالـسا  هعماج  رد  هک  دـنراد  هفیظو  ربمایپ  دـننام  مه 
(1) دننک :

.تسا هدرک  رقتسم  هرادا  ارجا و  هاگتسد  تموکح و  کی  عرـش  ماکحا  ینعی : نوناق ؛ هعومجم  کی  داتـسرف  رانک  رد  لاعتم  دنوادخ 
.تشاد (2) رارق  ناناملسم  هعماج  يرادا  ییارجا و  تالیکشت  سأر  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا لوسر 

: تسا ْمُْکنِم 3  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  زا  هتفرگرب  ینیمخ  ماما  نانخس  نیا  تقیقحرد ،

لوـسر زا  سپ  ناناملـسم  اریز  ...دـنک ؛ یم  مکاـح  نییعت  هلآ ،) هـیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  سپ  هعماـج  يارب  لاـعتم  دـنوادخ 
ات دـنادرگ  رارقرب  هعماـج  رد  ار  مالـسا  تاـماظن  دـنک ، نیناوـق  يارجا  هک  دنتـشاد  جاـیتحا  یـسک  هب  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا

دراو صقن  دشابن ، هیرجم  هوق  رگا  ...دیآ  دوجو  هب  يا  هیرجم  هوق  دیاب  نوناق ، عیرـشت  زا  سپ  ...دوش  نیمأت  ناشترخآ  ایند و  تداعس 
هیرجم و هوق  يدـصتم  رما  یلو  .تسا  هداد  رارق  مه  هیرجم  هوق  هدرک ، نیناوـق  لـعج  هک  روـط  ناـمه  مالـسا  تهج ، نیمه  هب  تسا ؛

.دوب (3) نوناق  يرجم  مالسا  لوسر  ...تسه  مه  نیناوق 

ص:269

ص89. هزوح ، هلجم  هیقف ،» تیالو  یمالک  يدابم  ینابم و  ، » صلخم سابع  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص17. هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2

.18 ص14 -  نامه ، ( . 4 - ) 3
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تموکح لکش  تیهام و  . 2

رد اما  دناد ، یم  بولطم  تموکح  ار  يولع  تموکح  يوبن و  تموکح  روضح ، رصع  رد  دوخ  یـسایس  يانبم  ساسا  رب  ینیمخ  ماما 
دصاقم و يارجا  يارب  راتخاس  لکش و  نیرتهب  ار  یمالسا  يروهمج  تموکح  لوادتم ، یـسایس  ياه  ماظن  دقن  نمـض  تبیغ ، رـصع 

.دنک یم  یفرعم  یمالسا  ماکحا 

کی رارقتـسا  ناهاوخ  اـم  .تسین (1)  يدادبتـسا  ًـالثم  .تسین  دوجوم  ياـه  تموکح  زرط  عاوـنا  زا  کـی  چـیه  یمالـسا  تموـکح 
، مالـسا یـسارکومد  .درادـن  دوجو  برغ  رد  میروآ ، دوجو  هب  میهاوـخ  یم  اـم  هک  یـسارکومد  نآ  .میتسه (2)  یمالـسا  يروهمج 

.تسا (3) برغ  یسارکومد  زا  رت  لماک 

ار نآ  لکش  یلو  دنک ؛ یم   (5) مالسا » سدقم  عراش   » (4) و یهلا » نوناق  هب  دنتـسم   » ار دوخ  تموکح  تیهام  اوتحم و  ینیمخ  ماما 
«. درک دـهاوخ  نییعت  تلم  يارآ  هب  هعجارم  اب  تموکح  لکـش  دوب و  دـهاوخ  تلم  یمومع  يارآ  هب  یکتم  : » دـنک یم  مـالعا  نینچ 
هب لاــس 1358  رد  تیرثـکا 98/2 %  يأر  اـب  مدـنارفر  يریگ و  يأر  رد  تیاـهن  رد  یمالـسا ) يروـهمج   ) ناـشیا هاگدـید  هتبلا   (6)

.دسر یم  ییاهن  بیوصت 

دـعاوق و رب  ینتبم  تلم و  يارآ  هب  یکتم  تسا ، یتموکح  .دـنا  هداد  يأر  نآ  هب  ...تلم  میدرک و  مـالعا  ار  یمالـسا  يروهمج  اـم  »
تیهام نیاربانب ،  (7) یمالسا ؛» نیزاوم 

ص:270

ص43. ج4 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ( . 1 - ) 1
ص260. ج2 ، نامه ، ( . 2 - ) 2
ص314. ج4 ، نامه ، ( . 3 - ) 3

ص213. ج5 ، نامه ، ك.ر : ( . 4 - ) 4
ص44. ج4 ، نامه ، ك.ر : ( . 5 - ) 5

ص334. نامه ، ك.ر : ( . 6 - ) 6
ص167. رون ، هفیحص  ومه ، ( . 7 - ) 7
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يروـهمج تموـکح  راـتخاس  ود ، نیا  بیکرت  زا  .تـسا  يروـهمج  نآ  لکـش  یلو  یمالـسا ؛ ماـما ، بوـلطم  تموـکح  ياوـتحم  و 
.دوش یم  میسرت  ار  یمالسا 

تفرگ و دهاوخ  ماهلا  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هیور  زا  ام  رظن  دروم  یمالسا  يروهمج  تموکح 
.دیدرگ (1) نییعت  تلم  يارآ  هب  هعجارم  اب  تموکح  لکش  دوب و  دهاوخ  تلم  یمومع  يارآ  هب  یکتم 

تموکح ياه  هژیوراک  . 3

ناونع يورخا (2)  يویند و  تداعس  تیاده و  ار  دوخ  تموکح  هژیوراک  دوخ ، یسایس  هشیدنا  يرظن  ینابم  هب  هجوت  اب  ینیمخ  ماما 
تیعماج اب  یمالـسا  هملک  کی  رد  يرازگتمدـخ و  تفرـشیپ و  تینما ، تلادـع ، هافر ، تموکح ، ياوتحم  تیهاـم و  رباـنب  دـنک  یم 

.تسا شدوخ 

هافر يارب  شماظن  .تسا (3)  هدرک  تنامض  ار  اه  تلم  ترخآ  ایند و  تداعـس  ...دوش  هدایپ  هللا  ءاش  نا  همه  رگا  یمالـسا  تموکح 
انعم مامت  هب  یسارکومد  يدازآ و  .تسا (5)  نآ  اب  فلاخم  هن  تسا  یقرت  ندمت و  ...اب  يواسم  یمالسا  تموکح   ... تسا (4) مدرم 
.تسا (8) يرازگتمدخ  نامه  تموکح  .تسا (7)  مدرم  هافر  يارب  شا  هرادا  یمالسا  تموکح  .تسا (6)  یمالسا  تموکح  رد 

رایسب ینیمخ  ماما  رظنم  زا  یمالسا  تموکح  ياه  هژیوراک  ورملق  یگژیو و 

ص:271

ص334. نامه ، ( . 1 - ) 1
ص61. ج7 ، نامه ، ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص366. ج13 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
ص238. ج7 ، نامه ، ( . 4 - ) 4

ص70. ج5 ، نامه ، ( . 5 - ) 5
.نامه ( . 6 - ) 6

ص238. ج7 ، نامه ، ( . 7 - ) 7
ص202. ج13 ، نامه ، ( . 8 - ) 8
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: زا دنا  ترابع  اهنآ  نیرت  مهم  .تسا  هدرتسگ 

اوقت بیذهت و  لها  یمالسا  مکاح  تسین ؛) یلیمحت   ) دهد یمن  رارق  تلم (1)  شود  رب  ار  دوخ  تسا و  بولق  رب  ینتبم  قـالخا ، رد 
ششوک دمآرد (4)  مک  راشقا  زا  تیامح  شیاسآ (3) و  هافر و  نیمأت  يارب  داـصتقا  رد  تسا ؛ یمالسا (2)  ياه  شزرا  هب  دنبیاپ  و 

رـشق نایم  زا  ار  هتـسیاش  ناریدم  تارادا  رد   (5) يداصتقا ؛ ياه  تیلاعف  رد  تلود  میقتـسم  تکراـشم  زا  دـنک ؛ یم  يزیر  هماـنرب  و 
؛ دنک یم  عیرست  ار  مدرم (7)  روما  هب  یگدیـسر  دنک و  یم  زیهزپ  فارـسا  يزابذغاک و  زا  باختنا و  هعماج (6)  فیعض  طسوتم و 
اب يرتسگ  تلادـع  رد  دـهد ؛ یم  تکراـشم  دـنک (9) و  یم  میهـس  ار  مدرم  تسایــس  رد  دراد ؛ يراـک (8)  نادـجو  مدرم  ربارب  رد 

؛ دتفا یمن  ییارگ (12)  هورگ  یسایس و  ياه  يدنب  هتـسد  هطرو  رد  داقتنا (11)  شریذپ  اب  دنک  یم  هزرابم  دادبتـسا  ضیعبت (10) و 
یم یهدناماس  يا  هنوگ  هب  ار  تموکح  ياه  هژیوراک  فیاظو و  ینیمخ  ماما  دوش ، یم  طابنتسا  قوف  ياه  هغدغد  زا  هک  روط  نامه 

هتشاد ار  لوادتم  يروهمج  ياه  تلود  يدمآراک  مه ، هک  دنک 
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ص510. ج7 ، نامه ، ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص392. ج14 ، نامه ، ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص137. ج1 ، نامه ، ك.ر : ( . 3 - ) 3
ص 159. ج 18 ، نامه ، ك.ر : ( . 4 - ) 4

ص157. ج19 ، نامه ، ك.ر : ( . 5 - ) 5
ص19. ج16 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ك.ر : ( . 6 - ) 6

ص266. ج6 ، نامه ، ك.ر : ( . 7 - ) 7

ص480. ج9 ، نامه ، ك.ر : ( . 8 - ) 8

ص372. ج8 ، نامه ، ك.ر : ( . 9 - ) 9
ص135. ج9 ، نامه ، ك.ر : ( . 10 - ) 10
ص449. ج5 ، نامه ، ك.ر : ( . 11 - ) 11

ص443. ج12 ، نامه ، ك.ر : ( . 12 - ) 12
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یب ناریدم و  یقالخا  تافص  يورخا ، تداعس  يونعم ، روما  هب  یهجوت  یب  لیبق  زا  لوادتم  ياه  یـسارکومد  صقاون  زا  مه  دشاب و 
.دوش زیهرپ  ...و  يداصتقا  تلادع  فیعض ، رشق  هب  ییانتعا 

یمالسا يروهمج  تموکح  ناکرا  . 4

يوگلا راوتـسا و  هیقف » هقلطم  تیالو   » رب ار  دوخ  یـسایس  ماظن  ساسا  هیاـپ و  لـمع ، ماـقم  رد  مه  رظن و  هصرع  رد  مه  ینیمخ  ماـما 
راتخاس نیاربانب ، درک ؛ راکنا  یفن و  ار  هیقف » یلو  نودب  مدرم ، نید و   » یتموکح يوگلا  و  مدرم » نودب  هیقف ، یلو  نید و   » یتموکح

.دنبای یم  موهفم  انعم و  مدرم ، و  هیقف » هقلطم  تیالو   » زا ماما  ریسفت  مالسا و  بوچراهچ  رد  تموکح 

یم نینچ  یحیرـص  ناـیب  رد  مدرم » نودـب  هیقف  یلو  نید و   » یتموکح يوگلا  تسایـس و  تعیرـش و  ییادـج  هنیمز  رد  ینیمخ  ماـما 
: دیوگ

زا تسایـس  هک  دوب  نیا  تنطیـش  تقو  نآ  .دـنهدب  ماجنا  ار  ناشدوخ  راک  تنطیـش  اب  دـنهاوخ  یم  اهنیا  .دـینک  هجوت  دیـشاب ؛ رادـیب 
رد یـسایس  روما  رد  ینعی : تسا ؛ نیدهتجم  قح  تسایـس  هک  دـنیوگ  یم  الاح  هدروخ ؛ تسکـش  بلطم  نیا  ...تسا  جراخ  بهذـم 

هتشادن یعامتجا  لئاسم  هب  يراک  چیه  .ناشراک  غارس  دنورب  مدرم  ینعی : ناشراک ؛ غارس  دنورب  یقاب  دننک ، تلاخد  رفندصناپ  ناریا 
املع زا  هدع  کی  نآ ، هکنیا  يارب  ناریا ؛ يارب  تسا  رتدب  قباس  هئطوت  نآ  زا  نیا  .دننک  تلاخد  دنیایب  الم  درمریپ  رفن  دـنچ  دنـشاب و 

.دراذگب (1) رانک  دهاوخ  یم  ار  تلم  مامت  نیا ، تشاذگ ؛ یم  رانک  ار 

تموکح هندب  زا  مدرم  ییادج  تسایـس و  زا  نید  ییادج  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ هیاپ  هس  یثلثم  ینیمخ ، ماما  یـسایس  ماظن  يوگلا 
.درک یم  نارگن  ار  ماما  هزادنا  کی  هب 

ص:273

ص245. ج18 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ومه ، ( . 1 - ) 1
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یمالسا تموکح  زین  هیقف  یلو  مدرم و  نودب  دریگ ، یمن  لکش  یسایس  ماظن  تعیرش ، نودب  هک  نانچمه  ناشیا ، یسایس  هشیدنا  رد 
؛ تسا هیقف  یلو  اب  ماظن  تیعورشم  طرـش  هک  روط  نامه  دنتـسه ؛ مدرم  مالـسا ، یـسایس  ماظن  تیلعف  طرـش  ینعی : دوش ؛ یمن  ققحم 

.دنتسه مدرم  تیالو و  تعیرش ، لحار ، ماما  ریسفت  رد  یسایس  ماظن  رصانع  نیرت  يداینب  ور ، نیازا 

يزوریپ زمر  ظاـحل ، نیدـب  .تسا  هدرک  عورـش  رـصنع  هس  نیمه  اـب  ار  دوخ  یـسایس  تکرح  نیزاـغآ  هطقن  ینیمخ  ماـما  عـقاو ، رد 
؛ تسین مهم  يروصت  ازجم و  لکـش  هب  قوف  رـصانع  لـصف ، نیا  رد  اـما  تسا ؛ هتفهن  قوف  هناـگ  هس  بیکرت  رد  زین  یمالـسا  بـالقنا 

یم عمج  هنوگچ  ماما  هشیدنا  رد  قوف  رتماراپ  هس  .تسا  رگیدـمه  هب  اهنآ  يریذـپریثأت  هطبار و  نازیم  اهنآ و  بیکرت  عون  مهم ، هکلب 
ایآ میمانب ، تسایـس  ار  داهتجا  تیالو و  مدرم ، بیکرت  رگا  دراد ؛ یفانت  ماما  يرکف  ینابم  اب  یمالـسا » يروهمج   » عمج اـیآ  دـنوش ؛
رد هعیـش  هقف  تعیرـش و  ًاـساسا  درک ؛ رکذ  تعیرـش  تسایـس و  هطبار  زا  ناـشیا  یقلت  ریـسفت و  عوـن  رد  ار  ماـما  يروآوـن  ناوـت  یم 
زا تسایس  لایـس  ورملق  ربارب  رد  ناوت  یم  هنوگچ  دراد ؛ یعـضوم  خساپ و  هچ  نردم  تلود  تسایـس و  لایـس  ياه  هولج  اب  ههجاوم 

تامازلا هب  هجوت  اب  درک ؛ يرادساپ  هعیش  هقف  ینابم  لوصا و 
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؛ تساجک ات  هیقف  یلو  تارایتخا  دودح  دنراد ؛ یـشقن  هچ  وگلا  نیا  رد  مدرم  دراد ؛ ییوگلا  هچ  مالـسا  یـسایس  ماظن  ناکم ، نامز و 
هیجوت يرظن  ینابم  هلدا و  ًاساسا  و  دیـشر ؛ اـی  دـنروجحم  فلکم ؛ اـی  دنتـسه  قحم  مدرم  اـیآ  تسا ؛ مدرم  تیـالو و  نیب  یتبـسن  هچ 

نیا رد  ار  اـهنآ  زا  یـشخب  هک  تسا  قیقحت  نیا  رد  مهم  ياـه  هغدـغد  هلمج  زا  قوف  ياـه  شـسرپ  تسا ؟ مادـک  مدرم  يأر  هدـننک 
.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  يدعب  لصف  رد  رگید  شخب  تمسق و 

نآ سأر  رد  هک  تسا  يدعب  هس  یثلثم  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  یـسایس  هشیدنا  رد  تیمکاح  ساسا  هیاپ و  دش ، رکذ  هک  روط  نامه 
مکاح لوصا  .دراد  مدرم »  » و تیالو » «، » تعیرـش  » ياه مان  هب  یـساسا  نکر  هس  يو  یتموکح  يوگلا  نیارباـنب ، دراد ؛ رارق  تعیرش 

یمالسا يروهمج  هثدحم  تلع  هک  روط  نامه  ظاحل  نیدب  .دنک  یم  ریسفت  هیجوت و  تعیرـش  ار  مدرم  هیقف و  یلو  یـسایس  راتفر  رب 
؛ تسین هس  نیا  زج  زین ، نآ  هیقبم  تلع  هدوب ، مدرم ) تیالو و  تعیرش ،  ) نکر هس  نیمه 

یم انب  ار  يا  هقباس  یب  دـیدج و  یتموکح  راتخاس  دـنا ، هدرک  راومه  هتـشذگ  املع  هک  یهار  زا  رذـگ  اب  ینیمخ  ماـما  بیترت  نیدـب 
زا ناشیا  ریـسفت  عون  اما  تسا ؛ هتفهن  رـصنع ، هس  نیا  راگزاس  لداعتم و  بیکرت  رد  ناریا  رـصاعم  خـیرات  رد  ماما  تیقفوم  زمر  .دـهن 

تیالو هب  تعیرـش  زا  ریـسفت  رد  يو  .دنک  یم  زیامتم  املع ، یخرب  یتموکح  راتخاس  زا  ار  ناشیا  یتموکح  راتخاس  هناگ  هس  رـصانع 
هرادا  ) دوخ هژیوراک  رد  هیقف  یلو  بیترت ، نیدب  دوش ؛ یم  لیاق  تشونرـس ، نییعت  قح  زین  مدرم  يارب  دسر و  یم  هیقف  هماع  هقلطم و 

، دوب هدرک  حرطم  تیطورشم  رصع  رد  ینیئان  ققحم  هک  یبلس » یقوقح  تیالو   » دح زا  دوش و  یم  هیلا  طوسبم  یمومع ) روما  یعرش 
.دبای یم  اقترا  یباجیا » یسایس  تیالو   » هب

هب ینیئان  ققحم  .تسا  قلطم  روط  هب  ناطلـس  تنطلـس و  یفن  فذـح و  تموکح ، راـتخاس  صوصخرد  ینیئاـن  اـب  ناـشیا  رگید  قرف 
تموکح راتخاس  رد  ار  تنطلس  یلیالد 
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رد یعـس  دـنک و  یم  تکرح  تنطلـس  بوچراهچ  رد  دوخ (1)  یـسایس  یگدـنز  لیاوا  رد  ینیمخ  ماـما  یلو  دریذـپ ؛ یم  هیوروش 
تنطلـس ینوگنرـس  ات  دادـملق و  اه  هژاو  نیرتروفنم  زا  ار  هاش  تنطلـس و  یهاتوک ، تدـم  زا  سپ  یلو  دراد ؛ ناطلـس  روما  حالـصا 

زا مالعا و  یمالـسا » يروهمج   » ار دوخ  يداهنـشیپ  تموکح  راتخاس  تیاهنرد ، مادـقا و  یلمع  مه  کیروئت و  لکـش  هب  مه  هقلطم 
نامه دنداد ؛ تبثم  يأر  نآ ، هب  يدـصرد  تشه  دون و  زا  شیب  روضح  اب  زین  مدرم  .دنهد (2)  يأر  نآ  هب  هک  دنک  یم  اضاقت  مدرم 

یمالـسا و  مدرم )  ) يروـهمج یـساسا  نـکرود  زا  ماـما  تموـکح  راـتخاس  تسادـیپ ، یمالـسا » يروـهمج   » حالطـصا زا  هـک  روـط 
ياج هیقف ، هقلطم  تیالو  تسین ، نید  زا  هیقف  يداهتجا  طابنتسا  زج  يزیچ  تبیغ  رصع  رد  تعیرـش  نوچ  دش و  لیکـشت  تعیرـش ) )

، ود نآ  رب  مکاـح  لـصا  هک  دنتـسه  مدرم » هیقف و  یلو   » تبیغ رـصع  یـسایس  تیمکاـح  نیریز  هدـعاقود  نیارباـنب ، دنیـشن ؛ یم  نآ 
.درک میهاوخ  ثحب  لیصفت  هب  هدنیآ  لوصف  رد  مدرم  یسایس  تکراشم  هاگیاج و  هرابرد  .تسا (3)  تعیرش 

یمالسا يروهمج  تموکح  راتخاس  . 5

راـتخاس صوصخرد  ناـشیا  .مینک  یم  میـسرت  ار  يو  یتـموکح  راـتخاس  ینیمخ ، ماـما  یـسایس  هشیدـنا  هعومجم  هب  هجوت  اـب  لاـح 
ياه شزرا  اب  قباـطم  ار  نآ  ياوتحم  یلو   (4) تسایند ؛» رد  لوادـتم  يروهمج  نامه  نامروظنم  : » دـنتفگ یم  اهراب  دوخ  تموکح 

فلس ياملع  دننامه  زین  ناشیا  نیاربانب ، دننک ؛ یم  فیصوت  یمالسا ) ، ) مدرم تیرثکا 

ص:276

.رارسا فشک  ومه ، ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب  ( . 1 - ) 1
ص181. مشش ، رتفد  ینیمخ ، ماما  مالک  زا  هار  يوجتسج  رد  ( . 2 - ) 2

ص119. نامه ، ( . 3 - ) 3
.107 ، 72 ، 41 صص ج3 ، ص351 ، ج2 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 4 - ) 4
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هجوت اب  هیقف  یلو  رانک  رد  مدرم  يارب  دنک و  یم  ینید  ریسفت  ار  دوخ  يروهمج  لوصا  رصانع و  مامت  دراد و  تعیرش  هغدغد  دوخ ،
.دوش یم  لئاق  هدننک  نییعت  هاگیاج  شقن و  ...و  رکنم  زا  یهن  فورعم ، هب  رما  اروش ، دننامه  یلوصا  هب 
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یمالسا يروهمج  تموکح  رصانع  . 6

هراشا

حرش هب  ار  یمالسا  يروهمج  تموکح  رصانع  ناوت  یم  نآ ، هب  هجوت  اب  تسا ؛ هدش  میسرت  ینیمخ  ماما  راثآ  کمک  اب  قوف  رادومن 
: درک نییبت  لیذ 

تعیرش هللا و  تیمکاح  فلا )

تیمکاح ماما ، هاگدید  زا  .تسا  یعرـش  تاررقم  نیناوق و  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  هشیدـنا  رد  یـسایس  ماظن  هیذـغت  عبنم  نیرت  مهم 
هدـش ضیوفت  نیمز  حـلاص  ناگدـنب  هب  لمع  ارجا و  هلحرم  رد  یـسایس  تیالو  تیمکاح و  نیا  اما  تسا ؛ دـنوادخ (1) نآ  زا  قلطم 

تیمکاح ناسنا  رگا  ناس  نیدب  تسا ؛ هدش  لقتنم  نیموصعم (3)  همئا  هب  هاگ  نآ  مالسا (2) و  ربمایپ  هب  ًادتبا  روضح  رصع  رد  .تسا 
، ینمااـن هـب  ـالا  (4) و  دیـسر ؛ دـهاوخ  لاـمک  تیادـه و  هـب  دریذـپب ، ار  يو  مالـسلا ) مـهیلع  ) نیموـصعم  ) صاـخ ناگداتـسرف  هللا و 

لامک ریـسم  رد  ار  دوخ  هک  دنک  یم  اضتقا  نینچ  ناسنا ، تحلـصم  ور  نیا  زا  دـش ؛ دـهاوخ  راتفرگ  یگناگیب ، دوخ  زا  یمگردرس و 
؛ تسوا يدوجو  ياه  یگدـیچیپ  داعبا و  زا  هاگآ  ناسنا و  زا  زاین  یب  دـنوادخ ، طقف  اریز  دـهد ؛ رارق  دـنوادخ  يراصحنا  تیمکاـح 
فده و نینچ  دیاب  یمالـسا ، هعماج  رد  تیمکاح  تسایـس و  عون  ره  هجیتن  رد  تسوا ؛ دزن  رد  تداعـس  تیادـه و  نوناق  ور ، نیازا 

.دنک لابند  ار  یتیاغ 

ص:278

ِهِّلل ّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  .40 فسوی : ( . 1 - ) 1
( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  : » دنتفگ خروم 59/10/3  رد  ینیمخ  ماما  اذلو  َهّللا  َعاطَأ  ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  .80 ءاسن : ( . 2 - ) 2

«. دشاب لفکتم  ار  تما  تسایس  هک  هدش  ثوعبم 
.ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  .59 ءاسن : ( . 3 - ) 3

همدـقم رگید ، ياهراک  مامت  دـندوب و  هدـش  ثوعبم  نآ  يارب  ایبنا  هچنآ   » .دراد یم  راهظا  نینچ  ینیمخ  ماـما  اذـلو  ك.ر : ( . 4 - ) 4
« مینک یم  كاردا  ام  هک  يروط  نآ  هب  هن  تسه ، هک  يروط  نآ  هب  ملاع  هئارا  .تسا  ملاـع  زا  مدرم  تخانـش  دـیحوت و  طـسب  تسنآ 

ص41. یمالسا ، بالقنا  نیئآ 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 305 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_278_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_278_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_278_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_278_4
http://www.ghaemiyeh.com


رظن رد  ار  هعماج  ناسنا و  داعبا  مامت  و  دریگب ، رظن  رد  ار  هعماج  حـلاصم  مامت  .دربب  هار  تیادـه و  ار  هعماـج  هک  تسا  نیا  تساـیس ،
عبت هب  تسا و  ایلوا  ایبنا و  هب  صتخم  نیا  تسا ، دارفا  حالص  .تسا  ناشحالص  هک  يزیچ  نآ  فرط  هب  دنک  تیاده  ار  اهنیا  دریگب و 

.مالسا (1) رادیب  ياملع  هب  اهنآ 

هیقف هقلطم  تیالو  ب )

عقاو رد  .تسا  هیقف  يریبدت  تیالو  تسایـس ، نیزاغآ  هطقن  نیرت  مهم  تعیرـش  زا  دعب  هدـش ، صخـشم  رادومن  رد  هک  يروط  نامه 
.دوش یم  بوسحم  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  یسایس  هیرظن  مهف  دیلک  تیالو ،

، دش رکذ  ًالبق  هک  یلقن  یلقع و  لیالد  هب  نیموصعم  همئا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  دعب  یـسایس  تیمکاح  ناشیا ، هاگدید  زا 
هچنآ ینعی : تسا ؛ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ یتموکح  تارایتخا  دح  رد  مه  نآ  تارایتخا  دودـح  دوش و  یم  لقتنم  هیقف  یلو  هب 
هیقف تیالو  تموکح و  هریاد  ور  نیا  زا   (2) تساراد ؛ ار  اهنآ  همه  مه ، هیقف  یلو  دراد ، زاین  یمومع  روما  هرادا  يارب  یسایس  مکاح 

تیالو هزوح  ات  دنا  هدشن  اهر  دوخ  لاح  هب  یمومع  روما  رد  مدرم  ماما ، هشیدنا  رد  نیا  ربانب  تسا ؛ هیبسح  روما  زا  رت  هدرتسگ  رایسب 
( مالسلا مهیلع  ) نیموصعم ایبنا و  یـسایس  تیمکاح  طخ  لداع  ياهقف  هکلب  دوش ؛ دودحم  یبلـس ، تراظن  هبـسح و  روما  دح  رد  هیقف 

مدـع .دوش و  یم  زین  یباـجیا  تراـظن  لـماش  یبلـس  تراـظن  رب  هوـالع  دـهتجم  شقن  هجیتن  رد  دـنهد ؛ یم  همادا  تبیغ  ناـمز  رد  ار 
تیالو تادویق  دادبتسا ، ههبـش  عفد  يارب  لاح  نیع  رد  ناشیا  اما   (3) دناد ؛ یم  یعرش  فلخت  ار ، طیارـشلا  عماج  هیقف  یلو  تیامح 

رد تکرح  يو  دیق  نیتسخن  مکی : .درامش  یمرب  ار  هیقف  هقلطم 

ص:279

ص407. ینیمخ ، ماما  ترضح  یعوضوم  نانخس  غالب : ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ( . 1 - ) 1
ص332. لئاسرلا ، ینیمخ ، ماما  ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص52. هیقف ، تیالو  ومه ، ك.ر : ( . 3 - ) 3
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: مّود  (1) تسا » طـقاس  دـنک ، لـمع  هعماـج  تحلـصم  فـالخ  رب  هک  یهیقف  یلو   » هک يوـحن  هب  تـسا ؛ مدرم  حـلاصم  بوچراـهچ 
؛ هیقف دهز  تلادع و  تفص  مراهچ : مدرم ؛ یصوصخ  هزوح  رد  تیالو  مدع  موس :  (2) یهلا ؛ نیناوق  فادها  بوچراهچ  رد  تکرح 

هقلطم تیالو   » رد هقلطم »  » هژاو ندوب  یبسن  حرط  یبلـس ، یباجیا و  تادویق  نیا  زا  ینیمخ  ماما  فدـه  مدرم (4)  تراظن  مجنپ   (3)
، یلقن لیالد  هب  اهقف  تیالو  يو ، هاگدید  زا  تروص  ره  رد  تسا ؛ مالسا  یسایس  ماظن  رد  مدرم  شقن  تیمها  هب  نداد  هجوت  و  هیقف »

راکزاس نآ  رب  تراظن  قادـصم و  باختنا  رد  یلو  تسا ؛ ریثأت  یب  تیالو  لصا  تابثا  ای  یفن  رد  مدرم  يأر  اذـل  تسا (5)  یباصتنا 
ياروش ياـهقف  ياـضعا  هییاـضق ، هوق  رب  هیقف  یلو  تسا ، صخـشم  رادوـمن  رد  هک  روـط  ناـمه  .تسا  یتکراـشم  یباـختنا و  ناـشیا 

یلو دراد ؛ میقتـسم  باصتنا  قح  ...و ) یماظتنا  ياهورین  حلـسم ، ياوق  امیـس ، ادـص و   ) یتموکح صاخ  ياـهداهن  یخرب  ناـبهگن و 
.دراد ییاضما  تراظن  نابهگن ، ياروش  نانادقوقح  سلجم و  ناگدنیامن  روهمج ، سیئر  هرابرد 

مدرم ج )

هناگ هس  ناکرا  زا  یکی  مدرم  ینیمخ ، ماما  هشیدنا  رد  هک  دش  هراشا  زین  رت  شیپ 

ص:280

ص29. ج10 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 1 - ) 1
، هیقف ریغ  هن  هیقف و  هن  تسین ، تموکح  سک  چیه  يارب  درادن  تموکح  یـسک  یهلا ، نوناق  زا  ریغ  . » ص53 نامه ، ك.ر : ( . 2 - ) 2

.دننک یم  لمع  نوناق  تحت  همه 
طلغ مدـق  کی  ار  شیاـپ  دوش  یمن  فاـصوا  نآ  اـب  تسا ، هیقف  یلو  رد  هک  یفاـصوا  نآ  . » ص133 ج11 ، ناـمه ، ك.ر : ( . 3 - ) 3

«. درادن رگید  ار  تیالو  نآ  دراذگب ، فالخ  رب  مدق  کی  هملک ، کی  دیوگب ، غورد  هملک  کی  رگا  .دراذگب 
نیا ناملسم  دیاب  ...اهراک  همه  رد  دنـشاب  هتـشاد  تراظن  هکنیا  هب  دنفظوم  تلم  همه  . » 34 ص 33 -  ج15 ، نامه ، ك.ر : ( . 4 - ) 4

شریشمش تشاذگ ، رانک  ار  شیاپ  دید  رگا  دشاب ، دهاوخ  یم  هک  ره  نیملسم و  هفیلخ  دشاب ، دهاوخ  یم  هک  ره  رگا  هک  دشاب  روط 
«. راذگب تسار  ار  تیاپ  هک  دشکب  ار 

ص57. هیقف ، تیالو  ومه ، ك.ر : ( . 5 - ) 5
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ار مدرم  هاگیاج  تعیرش ، طقف  ینعی  تسا ؛ هدش  فیرعت  لبق  زا  هیقف  یلو  شقن  دننامه  زین  مدرم  شقن  اما  دنتسه ؛ یسایس  تیمکاح 
هک ارچ  تیسن ؛ ضراعت  رد  مدرم  یـسایس  تیمکاح  اب  اهقف  یـسایس  تیالو  ماما ، هاگدید  زا  ور  نیا  زا  دنک ؛ یم  نییعت  تموکح  رد 
هب رما  اروش ، یعرـش  لصا  هب  کسمت  اب  ینیمخ  ماما  تفایهر ، نیا  اب  .دـنوش  یم  ریـسفت  هیجوت و  یهلا  نیناوق  بوچراـهچ  رد  ودره 

نامه .دوش  یم  لئاق  ار  ناشدوخ  یسایس  تشونرـس  نییعت  رد  تکراشم  قح  مدرم  يارب  ...و  نینمؤم  حصن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
راتخاس نیا ، ربانب  دنراد ؛ ار  ینوناق  باختنا  قح  روهمج ، سیئر  سلجم و  ناگدنیامن  هرابرد  مدرم  تسا ، هدـمآ  رادومن  رد  هک  روط 

یتاباختنا ماظن  هن  ناشیا  یتموکح  هیرظن  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ یعرش  نآ  ياوتحم  ًانطاب و  یلو  یـسارکومد ؛ ًارهاظ  يو  یتموکح 
یـسایس تیعورـشم  ینیرمالا  نیب  تیعـضو  رد  .تسا  ینیرمالا » نیب  رما   » و یطاـیتحا » هیرظن   » هکلب قلطم ؛ یباـصتنا  هن  تسا و  قلطم 

.تسا یباختنا  بصن  نآ  یسایس  تکراشم  یلو  تسا ؛ یبصن  بصن 

زا یکی  ارآ ، قاـفتا  هب  مدرم  . 1 تسا : هدـش  هیبعت  راکزاس  ود  ناشیا  هشیدـنا  رد  هیقف ) یلو   ) يربهر باـختنا  صوصخرد  ور  نیا  زا 
رد دوخ  ناگدنیامن  قیرط  زا  مدرم  . 2 داتفا ؛ قافتا  ینیمخ  ماما  هرابرد  هک  روط  نامه  دـننیزگ ؛ یمرب  ماقم  نیا  يارب  ار  لداع  ياهقف 

.دننک یم  باختنا  ار  دوخ  هیقف  یلو  ناگربخ ،

اوق کیکفت  د )

رد رگیدمه  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم  اوق  کیکفت  رب  ینتبم  ار  دوخ  یتموکح  ماظن  ایند ، لوادتم  ياه  يروهمج  دننامه  زین  ینیمخ  ماما 
.دنک یم  فیرعت  رظان  مجسنم و  یطابترا  هکبش  کی 

ص:281
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يراذگ نوناق  هاگتسد  هننقم /  هوق  ه )

روط نامه  .دراد  لاعف  تکرش  روشک  یسایس  ياه  يریگ  میمصت  رد  هک  تسا  روشک  یـسایس  یقوقح و  مهم  ياهداهن  زا  هننقم  هوق 
هـشیدنا رد  يراذـگ  نوناق  هاگتـسد  ینعی : تسا ؛ یـصاخ  بتارم  هلـسلس  ياراد  دوخ  نورد  رد  هوق  نیا  تسا ، هدـمآ  رادومن  رد  هک 

.داد میهاوخ  حیضوت  ار  اهنآ  راصتخا  هب  هک  تسا  هتفای  لیکشت  یفلتخم  ياهداهن  زا  دوخ  ماما ،

يارآ قیرط  زا  هک  دوش  یم  لامعا  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  قیرط  زا  یلم  تیمکاـح  عقاو  رد  یمالـسا : ياروش  سلجم 
يریگ میمـصت  مسقود  هب  یلک  روط  هب  یمالـسا  ياروش  سلجم  ياه  تیحالـص  فیاظو و  .دسر  یم  تیلعف  هب  تاباختنا  یمومع و 

.دوش یم  میسقت  هیرجم ، هوق  لامعا  رب  تراظن  و  يراذگ ) نوناق  )

يروهمج ماظن  ياهداهن  مامت  سأر  رد   » ور نیازا  دـنک ؛ یم  اـفیا  یـسایس  راـتخاس  رد  ار  شقن  نیرت  مهم  سلجم  ماـما ، هاگدـید  زا 
رد انـس  سلجم  دننامه   ) فارـشا الاب و  هقبط  فارـشا  مدع  یلم (2) و  یمالـسا و  نآ  یگژیو  نـیرت  مـهم  دراد و  رارق   (1) یمالسا »

.تسا نآ  رب   (3) هاش ) نامز 

تلم و جاتحیام  هک  یلئاسم  نایاقآ ، نیرکفتم ، دیاب  هک  تسا  یـسلجم  تسا ؛ تروشم  سلجم  یمالـسا  ياروش  سلجم   » يو رظن  زا 
(4) دننک .» تروشم  مه  اب  دنراذگب و  نایم  رد  تسا  روشک 

نیناوق هک  يوحن  هب  تسا ؛ مدرم  تالکـشم  لئاسم و  هرابرد  یـسررب  ثحب و  سلجم ، هژیوراک  شقن و  نیرت  مهم  ماما ، هاگدـید  زا 
سدقم عرش  اب  نآ  بوصم 

ص:282

ص273. ج18 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 1 - ) 1
.نامه ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص154. ج10 ، نامه ، ك.ر : ( . 3 - ) 3
ص115. ج12 ، نامه ، ( . 4 - ) 4
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تموکح رد  ینیئان  دـننامه  ینیمخ  ماما   (1) دهاوخ ؛» یم  ار  مالسا  تسا و  یمالـسا  تلم  کی  تلم ، : » نوچ دشاب ؛ هتـشادن  تافانم 
هیلوا ماکحا  ماقم  رد  ارجا ، يارب  ار  نآ  دـناد و  یم  هیوناث  ماکحا  نیودـت  تهج  شالت  ار  سلجم  مهم  فیاـظو  زا  یکی  تیطورـشم 

: دنک ضقن  دناوت  یمن  ار  نآ  مه  هیقف  یلو  یتح  ور  نیا  زا  دنک ؛ یم  یقلت 

رظن مالـسا  هیوناث  ماـکحا  يارب  تاـعوضوم  صیخـشت  رد  نیدـتم  دـهعتم و  ناسانـشراک  زا  ...یمالـسا  ياروش  مرتحم  سلجم  رد ] ]
زا سپ  هیوناـث  ماـکحا  در  هک  دوش  هداد  رکذـت  هک  تسا  مزـال  زین  هتکن  نیا  دریگ و  ماـجنا  هتـسیاش  يوحنب  اـهراک  هک  دوش  یهاوخ 

هیوناث ماکحا  زین  دنشاب و  یم  هللا  ماکحا  ودره  نوچ : درادن ؛ یقرف  هیلوا  ماکحا  در  اب  سانشراک ، فرع  هلیـسو  هب  عوضوم  صیخـشت 
.درادن (2) ار  نآ  ّدر  قح  یماقم  چیه  نابهگن ، ياروش  ذافنا  سلجم و  يأر  زا  سپ  درادن و  هیقف  تیالو  لامعا  هب  یطبر 

ار یساسا  نوناق  تعیرش و  اب  نآ  تریاغم  مدع  دییأت  سلجم و  تابوصم  ذیفنت  شقن  هننقم ، هوق  نورد  رد  داهن  نیا  نابهگن : ياروش 
، یـساسا نوناق  ریـسفت  یـساسا ، نوناق  عرـش و  اب  یفرع  يداع و  نیناوق  قیبطت  رب  هوالع  نابهگن  ياروش  فیاظو  .دراد (3)  هدهع  هب 

سلجم ناگدـنیامن  يروهمج و  تسایر  نیبلطواد  ناگربخ و  سلجم  ياضعا  تیحالـص  نییعت  اهادـیدناک ، تاباختنا و  رب  تراـظن 
رد نآ  رب  هوالع  دراد ؛ یساسا  شقن  هننقم  هوق  نورد  رد  یفاص ، کی  نوچمه  نابهگن  ياروش  نیا ، ربانب  تسا ؛ راد  هدهع  زین  ار  ...و 
یم لیکشت  نادقوقح  شش  هیقف و  شش  زا  نابهگن  ياروش  .تسا  یمهم  رظان  زین  ...و  یـسرپ  همه  هیرجم و  هوق  ناگربخ ، تاباختنا ،

بوصنم (4) و هیقف  یلو  ار  اهقف  هک  دوش 

ص:283

.نامه ( . 1 - ) 1
ص202. .نامه ج17 ، ( . 2 - ) 2

ص258. ج12 ، نامه ، ك.ر : ( . 3 - ) 3

ص280. ج18 ، نامه ، ك.ر : ( . 4 - ) 4
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.دنوش یم  نییعت  سلجم  باختنا  هیئاضق و  هوق  سیئر  یفرعم  اب  زین  اه  نادقوقح 

، نابهگن ياروش  عقاورد  .دش  سیـسأت  نابهگن  ياروش  سلجم و  نیب  ضراعت  لح  یپ  رد  داهن  نیا  ماظن : تحلـصم  صیخـشت  عمجم 
تحلصم هنوگره  زا  دنک و  یم  در  ار  نآ  تفلاخم ، تروص  رد  دهد و  یم  قیبطت  یـساسا  نوناق  هیلوا و  ماکحا  اب  ار  سلجم  نیناوق 

اروش و سلجم  نیب  لاس 1361  هام  دادرم  رد  يرهش  یضارا  نوناق  هرابرد  ور ، نیازا  دنک ؛ یم  زیهرپ  نیناوق  ماکحا و  هرابرد  یجنس 
نامرف خیرات 66/11/17  رد  یلحارم  زا  سپ  ماما  .دش  عاجرا  ینیمخ  ماما  هب  هلئسم  تیاهن  رد  داجیا و  رظن  فالتخا  نابهگن ، ياروش 

هب دوب و  هقباس  یب  نامز  نآ  ات  هک  دش  يزیر  یپ  هننقم  هوق  رد  يداهن  ببس  نیدب  درک ؛ رداص  ار  تحلصم  صیخشت  عمجم  لیکـشت 
هک ماظن  تالضعم  لح  رد  يربهر  اب  يراکمه  . 2 نابهگن ؛ ياروش  سلجم و  فالتخا  لح  . 1 دـش : مهم  هژیو  راک  هس  ياراد  رورم 

.ماظن (1) یلک  ياه  تسایس  نییعت  رد  يربهر  اب  هرواشم  . 3 دوش ؛ یمن  لح  يداع ، قرط  زا 

تلادع هاگتسد  هیئاضق / هوق  و )

رداص تاضق  زا  یمکح  یتروص  رد  هک  تسا  نیا  شلالقتـسا  يانعم  لقتـسم و  تسا  يا  هوق   » هیئاـضق هوق  ینیمخ  ماـما  هاگدـید  زا 
تلادع يارجا  نآ  هژیوراک  نیرت  مهم   (2) دیامن .» یتلاخد  نآ  رد  ای  ضقن و  ار  نآ  درادن ، قح  رگید  دهتجم  یتح  سک  چیه  دـش ،

.تسا (3) هعماج  رد  یمالسا 
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ص70. ، 1373 هرامش 8 ، شیپ  یسایس ، مولع  همان  لصف  تحلصم ،» تلود و  ، » اطسرا داوج  دمحم  ك.ر : ( . 1 - ) 1
 . ص87 ج19 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2

ص188. ج21 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
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تموکح هاگتسد  هیرجم /  هوق  ز )

زین یمود  مدرم و  يأر  اب  یلوا  اب  هک  تسا  یناملراپ  یتسایر و  ياـه  ماـظن  زا  يا  هزیمآ  ینیمخ  ماـما  هاگدـید  زا  هیرجم  هوق  تیهاـم 
.دنوش یم  باختنا  سلجم  دییأت  اب  روهمج و  سیئر  داهنشیپ  هب  ارزو 

هتکن کی  اما  دسرب ؛ زین  هیقف  یلو  ذیفنت  هب  دیاب  مدرم ، يأر  بسک  زا  سپ  دییأت و  نابهگن  ياروش  دـیاب  ار  روهمج  سیئر  تیحالص 
هرابرد لاثم  يارب  .دـنا  هدرکن  ضقن  ار  مدرم  تیرثکا  يأر  هاگ  چـیه  ناشیا  هک  تسا  نیا  ینیمخ  ماما  یلمع  هریـس  رد  تیمها  زئاـح 

یم حرطم  لاؤس  نیا  ور ، نیازا  دندرک ؛ ذیفنت  ار  مدرم  يأر   (1) دندوب ؛ فلاخم  هکنیا  اب  ردص  ینب  دننامه  یتموکح  نارس  زا  یخرب 
...و تروشم  اروش و  لصا  يانبم  رد  دیاب  ار  لاؤس  خساپ  دراد ؟ دوجو  ضقانت  ناشیا  یلمع  هریس  یـسایس و  هشیدنا  نیب  ایآ  هک  دوش 
یلص ) مرکا ربمایپ  هریـس  هب  نانآ  تاهابتـشا  هب  نیقیاب  ولو  ختیرثکا  يأر  زا  تیعبت  هرابرد  ماما  یلمع  هریـس  عقاورد  .درک  وجو  تسج 
هتسج هرهب  زین  مهم  رب  مها  مدقت  لصا  زا  اجنیا  رد  ینیمخ  ماما  عقاورد  .دنک  یم  تشگزاب  دحا »  » گنج صوصخرد  هلآ ) هیلع و  هللا 

.تسا

؛ مدرم یقوقح  یقالخا و  تراظن  . 1 دش : هتخانـش  لوئـسم »  » بناج هس  زا  هک  تسا  هیرجم  هوق  لامعا  رب  تراظن  راکزاس  رگید  هتکن 
.اروش سلجم  تراظن  . 3 يربهر ؛ تراظن  . 2

یم لمعلاروتسد  نوناق و  ببس  دوخ ، یهاگ  هننقم ، هوق  تامیمصت  يارجا  هفیظو  رب  هوالع  هک  تسا  هیرجم  هوق  هرابرد  رگید  بلطم 
عقاورد .تسا  هیرجم  هوق  نورد  رد  تلود  تئیه  دوجو  رگید ، هتکن  .دنهن  یم  مان  زین  تموکح » هاگتسد   » نآ هب  اذل  دوش ؛
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.دندادن يأر  ردص  ینب  ياقآ  هب  هک  دندرک  دای  مسق  يرظتنم ، هللا  تیآ  نایرج  رد  هک  نانچ  ( . 1 - ) 1
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راتخاس رد  يریگ  میمـصت  زکرم  نیرت  مهم  یتموکح ) صاخ  ياه  نامزاس  ياسؤر  روهمج و  سیئر  ارزو ، زا  بّکرم   ) تلود تئیه 
.دنتسه یمالسا  يروهمج  یسایس 

هجیتن . 7

يروهمج ار  دوخ  تموکح  لکـش  عون و  ناـشیا  هک  تسا  یقطنم  ینیمخ ، ماـما  یـسایس  هشیدـنا  رد  تموکح  رـصانع  هب  هجوـت  اـب 
درکراک نوچ  اما  تسایند ؛ ياه  يروهمج  رگید  دـننامه  نآ ، یتموکح  رـصانع  درکراـک  راـتخاس و  هک  ارچ  دـننک ؛ یقلت  یمالـسا 

هب هلصافالب  ار  یمالسا  تفص  ینیمخ ، ماما  .تسا  مالسا ) تعیرش   ) یمالسا هعماج  رب  مکاح  ياه  شزرا  اب  قباطم  تموکح  رـصانع 
ياـهداهن شیارآ  راـتخاس و  رگید ، تراـبع  هب  تسا ؛ یناـیب  هفاـضا  هفاـضا ، نیا  هک  تسا  حـضاو  .دـنک  یم  هفاـضا  يروـهمج  هژاو 

گنهرف اب  قباـطم  نآ ، ياوتحم  درکراـک و  یلو  تسا ؛ اوق ) کـیکفت  يروهمج و   ) يرـشب درواتـسد  نیرخآ  قباـطم  يو ، یتموکح 
تکراشم هیقف ، تیالو  هیرظن  هب  هجوت  اب  یمالسا  تموکح  لکش  هرابرد  ینیمخ  ماما  هشیدنا  دنیآرب  هجیتن  رد  تسا ؛ مالسا  یـسایس 

.تسا یمالسا » يروهمج   » تعیرش زین  مدرم و  یسایس 

مهد سرد  هصالخ 

يرارقرب یمومع ، تینما  نیمأت  ترورض  .دنک  یم  لالدتسا  یلقن  یلقع و  لیالد  اب  ار  تبیغ  رصع  رد  ییالو  تموکح  ترورض  ماما 
هیلع و هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هریس  تلادع ، رارقتـسا  ملظ و  عفد  موزل  یمالـسا ، ماکحا  يارجا  موزل  جرم ، جره و  زا  يریگولج  مظن ،

.تسا یمالسا  يروهمج  تموکح  سیسأت  موزل  رد  ینیمخ  ماما  ياه  لالدتسا  هلمج  زا  تموکح  سیسأت  رد  نیموصعم  همئا  و  هلآ )

يوبن و تلود  روضح ، رصع  رد  دوخ  یسایس  يانبم  ساسا  رب  ینیمخ  ماما 
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يروهمج تموکح  لوادـتم ، یـسایس  ياـه  ماـظن  دـقن  نمـض  تبیغ  رـصع  رد  اـما  دـناد ، یم  بولطم  تموکح  ار  يولع  تموکح 
.دناد یم  یمالسا  ماکحا  دصاقم و  يارجا  يارب  راتخاس  لکش و  نیرتهب  ار  یمالسا 

تموکح راـتخاس  ود ، نیا  بیکرت  زا  .تسا  يروهمج  نآ  لکـش  یلو  تسا ؛ یمالـسا  ماـما ، بولطم  تموـکح  ياوـتحم  تیهاـم و 
.دوش یم  میسرت  یمالسا  يروهمج 

، قالخا زا : دـنا  ترابع  اهنآ  نیرت  مهم  .تسا  هدرتسگ  رایـسب  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  یمالـسا  تموکح  ياه  هژیوراک  ورملق و  لوصا ،
یمالسا ياه  شزرا  هب  يدنبیاپ  اوقت و  بیذهت ، لها  تسین ؛) یلیمحت   ) دهد یمن  رارق  تلم  شود  رب  ار  دوخ  تسا و  بولق  رب  ینتبم 
میقتـسم تکراشم  زا  دـنک ؛ یم  يزیر  همانرب  شـشوک و  دـمآرد  مک  راشقا  زا  تیاـمح  شیاـسآ و  هاـفر و  يارب  داـصتقا ؛ رد  تسا ؛

زا باختنا و  هعماج  فیعض  طسوتم و  رـشق  نایم  زا  ار  هتـسیاش  ناریدم  تارادا  رد  دنک ؛ یم  زیهرپ  يداصتقا  ياه  تیلاعف  رد  تلود 
، تسایس رد  دراد ؛ يراک  نادجو  مدرم  ربارب  رد  دنک ، یم  عیرست  ار  مدرم  روما  هب  یگدیسر  دنک و  یم  زیهرپ  فارـسا  يزابذغاک و 
اب دـنک و  یم  هزرابم  دادبتـسا  ضیعبت و  اـب  يرتسگ ، تلادـع  .دـهد  یم  تکراـشم  دـنک و  یم  میهـس  یـسایس ، تردـق  رد  ار  مدرم 

.دوش یمن  ییارگ  هورگ  یسایس و  ياه  يدنب  هتسد  هطرو  رد  داقتنا  شریذپ 

هندـب زا  مدرم  ییادـج  تسایـس و  زا  نید  ییادـج  ماما  رگید ، تراـبع  هب  تسا ؛ هیاـپ  هس  یثلثم  ینیمخ ، ماـما  یـسایس  ماـظن  يوگلا 
یمن لکـش  یـسایس  ماظن  تعیرـش ، نودب  هک  نانچمه  ناشیا ، یـسایس  هشیدنا  رد  .درک  یم  نارگن  ار  ماما  هزادـنا  کی  هب  تموکح 
نامه دنتسه ؛ مدرم  مالسا ، یسایس  ماظن  تیلعف  طرش  ینعی : دوش ؛ یمن  ققحم  یمالـسا  تموکح  زین  هیقف  یلو  مدرم و  نودب  دریگ ،

، تعیرـش لحار ، ماما  ریـسفت  رد  یـسایس  ماظن  رـصانع  نیرت  يداـینب  ور ، نیازا  تسا ؛ هیقف  یلو  اـب  ماـظن  تیعورـشم  طرـش  هک  روط 
.دنتسه مدرم  تیالو و 
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لوصا هک  دراد  مدرم  هیقف و  تیالو  تعیرـش ، یـساسا  نکر  هس  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  یـسایس  هشیدنا  رد  تیمکاح  ساسا  هیاپ و 
يروهمج هثدحم  تلع  هک  روط  نامه  ظاحل  نیدب  .دنک  یم  ریـسفت  هیجوت و  تعیرـش  ار ، مدرم  هیقف و  یلو  یـسایس  راتفر  رب  مکاح 

.تسین هس  نیا  زج  زین ، نآ  هیقبم  تلع  تسا ، هدوب  نکر  هس  نیمه  یمالسا 

یمالـسا و  مدرم )  ) يروهمج یـساسا  نکرود  زا  ماما  تموکح  راتخاس  تسادیپ ، یمالـسا » يروهمج   » حالطـصا زا  هک  روط  نامه 
تیالو تسین ، نید  زا  هیقف  یعامتجا  یسایس -  ماکحا  طابنتـسا  زج  يزیچ  تبیغ  رـصع  رد  تعیرـش  نوچ  تفای و  قیفلت  تعیرـش ) )

مکاح لصا  هک  دنتسه  مدرم » هیقف و  یلو   » تبیغ رصع  یسایس  تیمکاح  نیریز  هدعاقود  نیاربانب ، دنیـشن ؛ یم  نآ  ياج  هیقف  هقلطم 
یعرش تاررقم  نیناوق و  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  یسایس  ماظن  هیذغت  عبنم  نیرت  مهم  ور ، نیازا  تسا ؛ تعیرش  ود ، نآ  رب 

ارجا و هلحرم  رد  یـسایس  تیالو  تیمکاح و  اما  تسا ؛ دـنوادخ  نآ  زا  ِهِّلل  ّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  قلطم  تیمکاـح  ماـما ، هاگدـید  زا  .تسا 
.تسا هدش  ضیوفت  نیمز  حلاص  ناگدنب  هب  لمع 

دودـح دوش و  یم  لقتنم  هیقف  یلو  هب  نیموصعم  همئا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ زا  دـعب  یـسایس  تیمکاـح  ناـشیا  هاگدـید  زا 
یمومع روما  هرادا  يارب  یسایس  مکاح  هچنآ  ینعی  تسا ؛ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ یتموکح  تارایتخا  دح  رد  مه  نآ  تارایتخا 

.تساراد ار  اهنآ  همه  مه ، هیقف  یلو  دراد ، زاین 

رد یلو  تسا ؛ ریثأت  یب  تیالو  لصا  تابثا  ای  یفن  رد  مدرم  يأر  اذـل  تسا ؛ یباصتنا  یلقن ، لیالد  هب  اهقف  تیـالو  ماـما ، هاگدـید  زا 
.تسا یتکراشم  یباختنا و  نآ ، رب  تراظن  نآ و  قادصم  باختنا 

ياوتحم ًانطاب و  یلو  تسا ؛ یسارکومد  ًارهاظ  يو  یتموکح  راتخاس  نیا ، ربانب 
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« یطایتحا هیرظن   » هکلب قلطم ؛ یباصتنا  هن  تسا و  قلطم  یتاباختنا  ماظن  هن  ناشیا  یتموکح  هیرظن  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ یعرش  نآ 
.تسا ینیرما » نیب  رما   » و

تاباختنا و رب  تراظن  یساسا ، نوناق  ریسفت  یساسا ، نوناق  عرـش و  اب  یفرع  يداع و  نیناوق  قیبطت  رب  هوالع  نابهگن  ياروش  فیاظو 
؛ دراد هدهع  هب  زین  ار  ...و  سلجم  ناگدنیامن  يروهمج و  تسایر  نیبلطواد  ناگربخ و  سلجم  ياضعا  تیحالص  نییعت  اهادیدناک ،

هیرجم هوق  ناگربخ ، تاباختنا ، رد  نآ  رب  نوزفا  دراد ؛ یـساسا  شقن  هننقم  هوق  نورد  رد  یفاص ، نوچمه  نابهگن  ياروش  نیا ، ربانب 
بصتنم هیقف  یلو  ار  اهقف  هک  تسا  نادقوقح  شش  هیقف و  رفن  شش  زا  لکشتم  نابهگن  ياروش  .تسا  یمهم  رظان  ...و  یسرپ  همه  و 

.دنوش یم  نییعت  سلجم ، باختنا  هیئاضق و  هوق  سیئر  یفرعم  اب  زین  نادقوقح  رفن  شش  .دنک  یم 

نیناوق نابهگن ، ياروش  عقاورد  .دـش  سیـسأت  نابهگن  ياروش  سلجم و  نیب  ضراعت  لـح  یپ  رد  ماـظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم 
یجنس تحلصم  هنوگره  زا  درک و  یم  در  ار  نآ  تفلاخم ، تروص  رد  درک و  یم  قیبطت  یـساسا  نوناق  هیلوا و  ماکحا  اب  ار  سلجم 

.2 نابهگن ؛ ياروش  سلجم و  فالتخا  لح  . 1 زا : دـنا  ترابع  عمجم  مهم  هژیو  راک  هس  .درک  یم  زیهرپ  نیناوق  ماکحا و  هرابرد  زین 
یلک ياه  تسایـس  نییعت  رد  يربهر  اب  هرواشم  . 3 دوش ؛ یمن  لح  يداع ، قیرط  زا  هک  ماظن  تالـضعم  لح  رد  يربهر  اب  يراـکمه 

.ماظن
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تالاؤس

؟ دنمادک ینیمخ  ماما  رظنم  زا  یمالسا  تموکح  ياه  هژیو  راک  . 1

.دینک میسرت  ار  نآ  رادومن  دیسیونب و  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  ار  یمالسا  يروهمج  تموکح  هناگ  هس  ناکرا  . 2

.دیهد حیضوت  تسیچ ؟ ینیمخ  ماما  رظنم  زا  یمالسا  يروهمج  ماظن  يرکف  هیذغت  عبنم  نیرت  مهم  . 3

طابترا هیقف ) یسایس  تیالو   ) تیمالسا و  مدرم ) یسایس  تکراشم   ) تیروهمج نیب  هنوگچ  تسا ؛ هنوگچ  ماما  یتموکح  راتخاس  . 4
؟ دنک یم  داجیا 

.دیهد حیضوت  ماما  رظنم  زا  ار  نابهگن  ياروش  فیاظو  . 5

؟ تسیچ ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  هژیوراک  فیاظو و  . 6

رتشیب هعلاطم  يارب  عبانم 

؛ رارسا فشک  ینیمخ ، ماما  . 1

؛ ماما هفیحص  ینیمخ ، ماما  . 2

.داهتجا رد  ناکم  نامز و  شقن  یتانج ، میهاربا  دمحم  . 3
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( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  تکراشم  تیعورشم و  : مشش لصف 

هراشا
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یسایس تیعورشم  سرد 11:

هراشا

مهدزای سرد  یلک  فادها 

.ددرگ یمرب  یهلا  سدقا  تاذ  هب  هک  یسایس  تیعورشم  أشنم  اب  نایوجشناد  ییانشآ  . 1

نآ دیابن  تسا و  یهقف  یفسلف و  یمالک ، يانبم  ياراد  يراجنه و  هلوقم  کی  هک  ماما  رظنم  زا  تیعورشم  هب  نایوجشناد  ییانشآ  . 2
.درک طولخم  يراتخاس ) يراجنه و  ریغ   ) یسایس یسانش  هعماج  ثحابم  اب  ار 

يراتفر فادها 

سرد نیا  هعلاطم  زا  سپ  هک  دور  یم  راظتنا  نایوجشناد  زا 

.دننک نییبت  یحالطصا  يوغل و  ظاحل  هب  ار  تیعورشم  . 1

.دننک نایب  ار  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  تیعورشم  عبنم  أشنم و  . 2

.دنهد حرش  ار  یسایس  هقف  هب  فوطعم  تینالقع  تیعورشم  . 3

هلئسم حرط  . 1

ثلثم ناشیا ، يداهتجا  ریـسفترظنم  زا  ینید  تموکح  هک  میـسر  یم  مهم  هتکن  نیا  هب  ینیمخ  ماما  یـسایس  يارآ  یلامجا  هعلاطم  اـب 
دهاوخن یجراخ  ققحت  یمالـسا  يروهمج  تموکح  اهنآ  زا  یکی  نودب  هک  يوحن  هب  تسا ؛ تلم ) تعیرـش و  تیالو ،  ) یعلـض هس 

زا دزادـنا و  یم  ار  یتکراشم  يراگزاس و  حرط  تیالو  تلم و  تیمکاـح  نیب  وس  کـی  زا  تسایـس  زا  يدـعب  هس  یقلت  نیا  .تشاد 
.دیامن یم  نیشن  مه  تیمکاح  تیعورشم  اب  ینید  ياه  هرازگ  هلیسو  هب  ار  یمدرم  تراظن  تکراشم و  رگید  يوس 
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يروهمج تموکح  يروتاتکید  ههبـش  تیمالـسا و  اب  تیروهمج  ضقاـنت  مدرم ، تیروجحم  تاهبـش  ماـما  ترـضح  ظاـحل ، نیدـب 
اه تسیسکرام  پچ و  بازحا  ادتبا  هتبلا  دنهد ؛ یم  یتخانش  هعماجو  یهقف  خساپ  دوخ ، يایوپ  یلداعت و  داهتجا  شور  اب  ار  یمالسا 
ار هیقف  تیالو  همزـال  دارفا ، نیا  .دـندرک  حرطم  هاـم 1358  ناـبآ  رد  ییـالو  تموکح  رد  هیلع ) ّیلوم   ) ار مدرم  تیروجحم  ياـعدا 

تیالو هیرظن  یفن  نمض  يرگید ، درف  اهدعب  ار  ههبش  نیا  .دندرک (1)  یقلت  یمومع  هدارا  يأر و  قح  ندش  رابتعا  یب  تیروجحم و 
رد اه  هدنسیون  زا  یکی  .درک (3)  ریسفت  روجحم  ییالو  ماظن  رد  ار  مدرم  تسناد و  ضقانتم  ار  یمالـسا  يروهمج  موهفم   (2) هیقف ،

تیروجحم ار  ییالو  تموکح  کفنیال  همزال  یصوصخ ، روما  هزوح  رد  مدرم  ندوب  دیشر  فلکم و  شریذپ  نمض  دعب ، ياه  لاس 
.درک (4) یقلت  یمومع  روما  هزوح  رد  مدرم 

زا ناوت  یم  ینیمخ  ماما  یـشور  يداهتجا و  هاگتـسد  رد  تلم ) تیـالو ، تعیرـش ،  ) یـساسا نکر  هس  ندـش  راـگزاس  هوحن  هراـبرد 
ار هلئسم  ماظن ، یسایس  تیعورشم  مدرم و  یسایس  قوقح  رظنم  زا  ات  دوش  یم  شالت  لصف  نیا  رد  اما  درک ؛ ثحب  فلتخم  ياهرظنم 
زا ینیمخ  ماما  ریـسفت  تیهاـم  هراـبرد  اـم  یلـصا  لاؤس  .میهد  خـساپ  ماـما  یـسایس  ارآ  هب  هجوت  اـب  ار  طـبترم  تـالاؤس  میفاکـشب و 

.تساهنآ نیب  یقطنم  لماعت  ای  ضراعت  اهنآ و  نیب  تبسن  یسایس ، تیعورشم  یسایس و  تکراشم 

تسا ینیشیپ  تیعورشم ، ثحب  هاگیاج  ماما ، يداهتجا  ریسفت  رد  ام  هیضرف  ربانب 
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.219 صص 216 ، نامه ، ك.ر : ( . 3 - ) 3
ص90. يرکذ ، زا  لقن  هب  ش10 ، ون ، هار  ییالو » تموکح  ، » رویدک نسحم  ك.ر : ( . 4 - ) 4
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رد ینیـسپ و  ماقم  یـسایس ، تکراشم  ثحب  ماـقم  رد  یلو  تسا ؛ یتموکح  خنـس  زا  نآ  تیهاـم  دـجنگ و  یم  یـسایس  هفـسلف  رد  و 
يوگلا رد  جـتنم و  ود ، نآ  براضت  زا  تموکح  تیهام  ظاـحل  نیدـب  .تسا  یتراـظن  خنـس  زا  نآ  تیهاـم  یـسانش و  هعماـج  ورملق 

یتموکح و دعب  هب  رظان  یمالسا »  » یتکراشمو و یتراظن  دُعب  هب  رظان  يروهمج »  » هک هدیسر  لداعت  هب  یمالسا » يروهمج   » یتموکح
صاخ يداهتجا  ریسفت  اب  ار  نادنورهش  یسایس » تراظن   » و یسایس » تردق   » ناشیا یشور ، ظاحل  هب  هجیتن  رد  تسا ؛ نآ  یتیعورشم 

.میمان یم  یلداعت » داهتجا   » ار نآ  ام  هک  دنک  یم  فیرعت  دوخ 

ریغتم و  تعیرـش »  » قـیقحت نیا  لقتـسم  ریغتم  .تـسا  يا  هناـخباتک  نآ  يروآدرگ  شور  ینتم و  لـیلحت  راتـشون  نـیا  شهوژپ  شور 
تکراشم تیعورشم و  نیب  هنادنمشوه » یلماعت  یلداعت و  شنک   » نآ هتسباو  ریغتم  و  ینیمخ » ماما  یلداعت  داهتجا  ریـسفت   » نآ طساو 

.تسا

؛ تسا هنوگچ  ماما  هاگدید  زا  یسایس  تکراشم  . 2 تسا ؛ هنوگچ  ماما  رظنم  زا  یسایس  تیعورـشم  . 1 شهوژپ : نیا  یعرف  تالاؤس 
یم هنوگچ  ناشیا ، یـسایس  هشیدنا  رد  دنا ؛ ضقانتم  رگیدـکی  اب  ینید  تموکح  رد  یـسایس  تکراشم  یـسایس و  تیعورـشم  ایآ  . 3

یفاکش دبلاک  دوخ ، ثحابم  نیح  رد  ار  قوف  یعرف  تالاؤس  دوخ ، یلصا  لاؤس  هب  خساپ  يارب  هلاقم  نیا  درک ؟ عمج  ار  ود  نآ  ناوت 
.داد دهاوخ  خساپ  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  و 

شهوژپ يوگلا  شور و  . 2

هب تغل  رد  داهتجا  .دنک  نیودت  يزاسزاب و  ار  دوخ  شهوژپ  يوگلا  یلداعت » داهتجا  شور   » کمک اب  ات  دنک  یم  شالت  راتشون  نیا 
ات دوش  یم  رداق  دهتجم  هیقف و  صخش  نآ ، هطساو  هب  هک  تسا  یتلاح  هکلم و   » یلوصا حالطصا  رد  ششوک و  دهج و  يانعم 
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شقن  » هب هجوت  اب  ات  دـنک  یم  شالت  هک  تسا  يداهتجا  یلداـعت ، داـهتجا  اـما   (1) دیامن ؛» جارختـسا  هعبرا  هلّدا  زا  ار  یعرـش  ماکحا 
ماکحا نییبت و  لیـصا ، عبانم  اه و  ناـمرآ  يارجم  زا  ار  یعاـمتجا  یـسایس و  هثدحتـسم  تاـعوضوم   (2) داهتجا » رد  ناـکم  ناـمز و 

، تیعورشم تکراشم و  فیلکت ، قح و  تیمالسا ، تیروهمج و  نیب  یلداعت  ایوپ و  هطبار  داجیا  .دنک  طابنتسا  ار  ییامتجا  یسایس و 
دیاب يو  يایوپ  یلداعت و  داهتجا  يارب  .تسا  ضراعتم  داضتم و  رهاظ  هب  رـصانع  هرابرد  ناـشیا  دنمـشوه  يداـهتجا  شور  زا  ناـشن 

، ینیمخ ماما  رظنم  زا  یمالسا  یـسایس  ماظن  رگید ، ترابع  هب  دوش ؛ دیلوت  نامز  تامازلا  تعیرـش و  يارجم  زا  ًامئاد  یـسایس  هشیدنا 
ياهداهن یـسایس و  تردق  هصرع  رد  هک  تسا  یتیمکاح  یتموکح و  میهافم  اب  طبترم  لوا  هتـسد  دراد : مه  لباقم  میهافم  حطـسود 

.دراد رارق  یمـسر  ریغ  ياهداهن  یعامتجا و  تردق  ورملق  رد  هک  دنتـسه  یلرتنک  یتراظن و  میهافم  مود ، هتـسد  دنراد ؛ رارق  یمـسر 
بجوم ود ، نآ  زا  یکی  نادقف  هک  يوحن  هب  دوش ؛ یم  بوسحم  یسایس  هعماج  یـساسا  نکرود  زا  یکی  هباثم  هب  ود  نآ  زا  مادکره 

.دوش یسایس  ماظن  یشاپورف  نارحب و 

شور هطـساو  هب  تبیغ  رـصع  رد  و  ییاطعا ) ملع   ) تمـصع هطـساو  هب  ادـتبا  عیرـشت  ملاـع  رد  یهلا  یمئاد  ضیف  ناـیرج  تقیقحرد 
ایوپ یلداعت  داهتجا  شور  زا  هک  هنادنمـشوه  یلماعت  شنک  هیرظن  ظاحل  نیدـب  .دـبای  یم  همادا  یطابنتـسا ) ملع  ) دنمـشوه يداـهتجا 

؛ دبای یم  یمئاد  لماکت  ًامئاد  هک  دنک  داجیا  ار  يددجتم  یقطنم و  لماعت  تکراشم  تیعورـشم و  نیب  دناوت  یم  دوش ، یم  دنم  هرهب 
يوگلا ناوت  یم  قوف  بلاطم  عومجم  زا  .دوش  یمن  فقوتم  زین  تیعقاو  تیبسن  نامرآ و  دومج  راصح  رد  هکلب 
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ص422. ج2 ، لوصالا ، هیافک  یناسارخ ، دنوخآ  ( . 1 - ) 1
ص217. ج21 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 323 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_296_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_296_2
http://www.ghaemiyeh.com


.درک میسرت  لیذ  حرش  هب  ار  شهوژپ 

دناوت یم  دوش ، یم  دـنم  هرهب  یلداعت  داهتجا  شور  زا  هک  هنادنمـشوه  یلماعت  شنک  دوش ، یم  هدـهاشم  رادومن  رد  هک  روط  ناـمه 
؛ تسا دازآ  ًالوا : اضف  نیا  هک  دـنک  یم  داجیا  یقطنم  لماعت  اهامن ) ضقانتم  ياضف   ) یتراظن میهاـفم  یتموکح و  میهاـفم  ورملق  نیب 

رمتسم لماکت  ناکم ، نامز و  تائاضتقا  رتسبرد  ًاعبار : تسا ؛ هنادنمشوه  ًاثلاث : درذگ ، یم  ینید  صوصن  تعیرـش و  يارجم  زا  ًایناث :
دیلوت ناکما  ًاسماخ : دراد ؛ یمئاد  و 
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تیمکاح و ياه  قفا  ًاسداس : دـنک ؛ یم  مهارف  یتلود ، نارادمتـسایس  یتموکحریغ و  نارکفتم  يارآ  براـضت  يارجم  زا  ار  هشیدـنا 
نیرت مهم  هباثم  هب  ار  یتراظن  ياهداهن  داجیا  هنیمز  دـنز و  یم  هرگ  مه  هب  يداقتعا  ینابم  يارجم  زا  یقطنم و  یـشور  اـب  ار  تراـظن 

.دنک یم  مهارف  یسایس  تردق  یبات  جک  فارحنا و  زا  يریگولج  يارب  راکهار 

يداهتجا ریـسفت  رد  يروصت  لکـش  هب  تکراشم  تیعورـشم و  ياهریغتم  هرابرد  ادتبا  هتفگ  شیپ  يوگلا  هیرظن و  هب  هجوت  اب  نونکا 
.درک میهاوخ  یجنس  تبسن  ار  ود  نآ  طابترا  تیاهن  رد  ثحب و  ینیمخ  ماما 

تموکح یسایس  تیعورشم  . 3

هراشا

هب ای  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  تیعورـشم  يروصت  ثحب  ییالو ، ماظن  رد  تیعورـشم  تکراشم و  تبـسن  فشک  يارب  مدق  نیلوا 
قح هک  ددرگ  یمرب  یلـصا  تالاؤس  نیا  هب  عقاورد  تیمکاح  قح  ای  تیعورـشم  هلئـسم  .تسا  ینید  يرالاس  مدرم  رت  يزورما  ریبعت 

و تسیچ ؛ ییالو  تموکح  هب  نداهن  ندرگ  ترورـض  دنراد ؛ ار  هعماج  روما  هرادا  تیحالـص  یناسک  هچ  تسیک ؛ نآ  یـسایس  مازلا 
؟ تسا هنوـگچ  یـسایس  مـالک  یـسایس و  هقف  یـسایس ، هفـسلف  ظاـحل  هب  یـسایس  مازلا  تیعورـشم و  ینیمخ ، ماـما  رظنم  زا  هرخـالاب 

هعجارم ینیمخ  ماما  یسایس  هقف  یـسایس و  هفـسلف  هب  دیاب  اهنآ  خساپ  يارب  هک  دنتـسه  يرظن  ياه  شـسرپ  زا  یـشخب  قوف  تالاؤس 
.درک

تیعورشم موهفم  فلا )

هراشا

هرابرد ههبش  داجیا  رد  مهم  رایسب  لیالد  زا  یکی  هک  ارچ  میراد ؛ یموهفم  حاضیا  هب  زاین  زیچ  ره  زا  لبق  تیعورـشم  ثحب  مهف  يارب 
.تسا تیعورشم  هزوح  هاگتساخ و  یموهفم و  طلخ  ینیمخ ، ماما  رظنم  زا  تیعورشم  ثحابم 
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تیعورشم يوغل  موهفم  . 1

قباطم هک  تسا  يرما  یعرـشلا »  » برع تایبدا  رد  .تسا  هدش  هتفرگ  یبرع  تغل  زا  عرـش »  » هشیر زا  یلعج  ردصم  تیعورـشم ، هژاو 
زا معا  دور ؛ یم  راک  هب  ندوب » ینوناـق   » ینعم هب  دوشب ، لامعتـسا  قلطم  روط  هب  هژاو  نیا  یتقو  هزورما  هتبلا   (1) دشاب ؛ نوناق  ای  نید 
نآ هب  ار  ینید  ای  یمالـسا  دـیق  دوش ، حیرـصت  ندوب  ینید  هب  دـنهاوخب  هاگره  ور ، نیازا  یفرع ؛ نیناوق  ای  دنـشاب  ینید  نیناوق  هکنیا 

.تسا (2) نید  اب  مزالم  تیعورشم  َعَرَش و  موهفم  یناریا  هعماج  فرع  رد  یلو  دننک ؛ یم  هفاضا 

هدش قتشم  ( law  ) نوناق ياـنعم  هب   lex ای  leg ینیتـال هشیر  زا  هک  تسا   (legitimacy » (3 یـسیلگنا «  رد  هژاو  نیا  لداـعم 
دش حرطم  مور  قوقح  رد  ادتبا  موهفم  نیا  .تسا  هدش  لامعتسا  زین  هداز » لالح  هچب   » عورشم و يانعم  هب   legitimate هتبلا.تسا
ياه میژر  رد  اهنآ  داقتعا  هب  نوچ : دـندرک ؛ ناتـسلگنا  قوقح  تاحالطـصا  دراو  ناتـسلگنا ، ياه  نامرون  سپـس  نایوسنارف  دـعب  و 

تیلوبقم و رد  یمهم  شقن  یگداز ، لالح  یگدازکاپ و  هلئسم  ور ، نیازا  دوش ؛ لقتنم  هاشداپ  یقیقح  ثراو  هب  دیاب  تردق  یتنطلس 
.تسا (4) هدرک  یم  افیا  يدعب  هاشداپ  تیعورشم 

تیعورشم یحالطصا  موهفم  . 2

یم لدبم  رادـتقا  هب  ار  تردـق  رگید ، ریبعت  هب  ای  تسا  یـسایس  تردـق  لامعا  هیجوت  لماع  تیعورـشم  یـسایس ، مولع  حالطـصا  رد 
هزوح رد  تیعورشم  نیاربانب ، دنک ؛
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.Oxford advanced learners dictionary, p.674 ( . 3 - ) 3
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فلکم و مدرم  نآ  یپ  رد  هک  تسا  مدرم  رب  تیمکاح  لامعا  تهج  هورگ  ای  درف  کی  تیناقح  يانعم  هب  دراد و  رارق  یسایس  هفسلف 
( تعاطا تیناـقح و   ) مزـالتم موهفم  ود  تیعورـشم ، نورد  رد  رگید  تراـبع  هب  دوب ؛ دـهاوخ  ناـنآ  زا  يوریپ  تعاـطا و  هب  فظوم 

.تسا نکمم  ریغ  اهنآ  کیکفت  هتفهن و 

موهفم نیا  .تسا  فوطعم  هداز ) لالح  هچب   ) مور قوقح  هب  برغ  یسایس  هفـسلف  رد  تیعورـشم  حالطـصا  تشذگ ، هک  روط  نامه 
روهظ یتسیناموا و  يرکف  رتسب  رد  ییارگ  نوناق  ياه  شیارگ  روهظ  اپورا و  رد  یهاشداپ  هقلطم  ياـه  تیمکاـح  یـشاپورف  زا  سپ 

سناسنر رصع  رد  نیناوق  نوچ  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  تیعورشم  یناملراپ ، هطورـشم  تیمکاح  ربارب  رد  یهاشداپ  هقلطم  تیمکاح 
اب یـسایس ) هفـسلف   ) تیناقح تیعورـشم و  ًالمع  دـش و  یقلت  نوناق  نامه  مدرم  تیاضر  دنتـشاد ، یتخانـش  هعماـج  یناـبم  رد  هشیر 

کیتارکومد و ياه  تموکح  مسینردم ، رـصع  رد  نآ  یپ  رد  دندیـسر و  تینیع  تدحو و  هب  یـسانش ) هعماج   ) تینوناق تیلوبقم و 
ًالمع دـنداد و  قوس  یفرع  نردـم و  نامتفگ  هب  یحیـسم  یتنـس  نامتفگ  زا  ار  برغ  روهظ و  يرـشب  نیناوق  ساسارب  يرـالاس  مدرم 
ياه ماظنو  ریـسفت  يرـشب ) شناد   ) یفرع تینوناق  ناـمه  دـیدج  یـسایس  ناـمتفگ  رد  اـه ) شزرا  اـهراجنه و   ) یـسایس تیعورـشم 

( تینوناق تیلوبقم ، تیعورشم ،  ) توافتم موهفم  هس  بیترت ، نیدب  دش ؛ لوحتم  یفرع  فراعتم  هب  ییاسیلک  یلاعتم  خنـس  زا  یـسایس 
رد انبم  نیا  نوچ  دـندش و  رداص  مالـسا ، ناهج  هلمج  زا  ایند  رـسارس  هب  مزالتم و  رگیدـکی  اب  ییاپورا  یتسیناـموا  شبنج  ياـنبم  رب 

.دش مالسا  ناهج  رد  تیعورشم  ثحابم  طلخ  بجوم  دوبن ، ناوخمه  نآ  یگنهرف  یتفرعم و  ینابم  اب  مالسا  يایند 

هب ماما  ترضح  عقاورد  .درک  جارختسا  ماما  یسایس  يارآ  زا  ار  تیعورشم  یحالطصا  يانعم  ناوت  یم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  لاح 
هک یتامازلا  اه و  شسرپ  بسانت 
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هعماج یـسایس ، هفـسلف  ثحاـبم  ور  نیا  زا  دـندرک ؛ یم  حرطم  ار  دوخ  یـسایس  يارآ  خـساپ و  دـمآ ، یم  شیپ  بـالقنا  ناـیرج  رد 
، دوشن لیلحت  ناشیا  ینابم  هب  هجوت  اب  ثحابم  نیا  رگا  اریز  دنروآ ؛ یم  مه  رانک  رد  ار  یسایس  مالک  یسایس و  هقف  یسایس ، یـسانش 

.دش دهاوخ  ثحابم  طلخ  بجوم 

رد تیمکاح  نیا  اما   (1) تسادخ ؛» هب  رصحنم  تیمکاح  : » نوچ ددرگ ؛ یمرب  دنوادخ  تاذ  هب  طقف  تیعورـشم  أشنم  ماما ، رظنم  زا 
نوناق تموکح ، مالـسا ، تموکح  : » دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ماما  .دـبای  یم  زورب  روهظ و  هقف  اهراجنه و  بلاق  رد  یناـسنا  طـباور 

، دارفا همه  .دراد  مات  تموکح  یمالـسا  تلود  رب  دارفا  همه  رب  ادخ ، نامرف  ای  مالـسا  نوناق  .تسادـخ  مکح  نامرف و  نوناق ، ...تسا 
أشنم و زا  هتشذگ   (2) دنتـسه .» نوناق  عبات  دـبا  ات  دارفا  ریاس  ترـضح و  نآ  يافلخ  اـت  هتفرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  زا 

راد هدـهع  ار  تفالخ  مرکا  لوسر  رگا   » ور نیا  زا  تسا ؛ یبصن  یّـصن و  زین  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم مکاح  تیناقح  تیعورـشم ، عبنم 
يریبدت و تیالو  تهج  نیدـب  دنتـسه ؛ تیریدـم  تلادـع و  تهاقف ، یناونع  فصو  هب  نوذأم  زین  اهقف  (3) و  دوب » ادخ  رما  هب  دـش ،

.ددرگ (4) یمرب  نانآ  تیالو  هب  روما  همه  تیعورشم  دنراد و  یسایس 

روما تقباطم  زا : دنا  ترابع  ماما  رظنم  زا  یـسایس ) تردق  تیناقح  هیجوت   ) تیعورـشم یحالطـصا  موهفم  قوف ، ثحابم  هب  هجوت  اب 
بوصنم مکاح  يارجم  زا  هک  دراد  یـسایس  تیعورـشم  تیناقح و  یتیمکاـح  ساـسا ، نیا  رب  یعرـش  نیزاوم  نیناوق و  اـب  تموکح 

تعیرش نیناوق  يارجا  ددص  رد  ماع ) بصن  ای  صاخ  بصن  زا  معا  )
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قحان بصغ و  ربارب  رد  تیمکاح  تیناقح  يانعم  هب  هک  تسا  یـسایس  هفـسلف  هب  طبترم  تیعورـشم ، رگید ، ترابع  هب  دشاب ؛ مالـسا 
.تسا تموکح  ندوب 

تیعورشم ناکرا  اه و  هفلؤم  ب )

هراشا

روما همه  تلاصا  ًالمع  هک  دروخ  مقر  يا  هنوگ  هب  یـسایس  هشیدنا  خیرات  برغ ، یـسایس  رکفت  خیرات  رد  هک  دـش  هظحالم  رت  شیپ 
ًالمع یحیـسم ، ناـنمؤم  یموـمع  روـما  هرادا  رد  یناوتاـن  تلع  هب  تیحیـسم  یـسایس  راـتخاس  اـهراجنه و  .تشگزاـب  ماـع  فرع  هب 

تیمکاـح يوـس  هب  ینید  ياـه  هرازگ  اـه و  هفلؤـم  زا  رذـگ  ًاـتیاهن  راذـگ و  هلحرم  رد  ار  برغ  تیعـضو ، نیا  .دـندروخ  تـسکش 
تفرگ و یتسیناموا  يوب  گنر و  ینابم  نیا  ور  نیازا  دراد ؛ زاین  یفـسلف  ینابم  هب  دوخ  تیعورـشم  يارب  تیمکاح  .دناشک  رالوکس 

تیعورشم ینیمخ ، ماما  يداهتجا  ریـسفترد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دش  یفرع  یـسانش  هعماج  رب  ینتبم  یـسایس  هفـسلف  نآ ، هفـسلف 
.دراد یتوافتم  ياه  هفلؤم  ینابم و  يدابم ،

تیعورشم أشنم  . 1

زا .تسا  تیعورشم  نیداینب  لصا  روحم و  هاگتساخ ، نامه  تیعورشم  أشنم  .تسا  نآ  أشنم  زا  ثحب  تیعورـشم ، رد  ثحب  نیتسخن 
یبوبر دیحوت  تاذ  لصا  رد  یـسایس  تردـق  لامعا  ینعی :  (1) تسا ، لاعتم  دـنوادخ  طقف  تیعورـشم  یتاذ  أشنم  ینیمخ  ماما  رظنم 

.تسین دنوادخ (2)  ضرع  رد  ییأدبم  أشنم و  چیه  عیرشت ، نیوکت و  ماظن  رد  هک  ارچ  تسا ؛ روآ  مازلا  یناقح و  هجوم ،

ص:302

ص353. ج10 ، ماما ، هفیحص  رارسا ، فشک  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
.ِهِّلل ّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  .57 ماعنا ، ( . 2 - ) 2

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 329 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_302_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_302_2
http://www.ghaemiyeh.com


تیعورشم عبانم  . 2

؛ دـننک یم  ادـیپ  يرابتعا  یلعج و  یـضَرَع ، هبنج  رگید  ياه  تموکح  یمامت  سپ  تسوا ؛ نآ  زا  ًاتقیقح  تاذـلاب و  تیمکاـح  أـشنم 
رب دوش ؛ عیرشت  لزان و  ینایحو  أدبم  زا  دیاب  دنوش ، یم  رداص  هعماج  یسایس  تیریدم  هنیمز  رد  هک  یتموکح  ماکحا  همه  ور ، نیازا 

هعماج نتم  رد  عامجا  لقع و  تنس ، باتک ، قیرط  زا  هک  تسا  ینایحو  ینید و  یتفرعم  عبانم  هب  یمالسا  تموکح  رابتعا  ساسا ، نیا 
.تسا (1) یهلا  نوناق  تموکح  نامه  مالسا  تموکح  ظاحل ، نیدب  .دبای  یم  روهظ 

رازگراک تیعورشم  . 3

، تهج نیدـب  تسا ؛ فوطعم  لقع  عامجا و  تنـس ، باـتک ، هب  یـسایس  تیعورـشم  عبنم  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  یقیقح  تیمکاـح 
صوصن بناج  زا  ماع  بصن   ) یصن تبیغ  رصع  رد  و  صاخ ) بصن   ) یبصن روضح  رصع  رد  زین  هعماج  یـسایس  تیریدم  يربهر و 

هک ارچ  تسا ؛ تیالو ) تماما ، توبن ،  ) يربهر یسایس و  ریدم  مالسا ، یسایس  ماظن  نکر  نیرت  مهم  ظاحل  نیدب  .تسا (2)  یعرش )
تیعورشم ساسا ، نیا  رب  دبای ؛ یمن  ینیع  ققحت  تموکح ) تیعورشم  عبانم   ) یهلا یعیرشت  تیمکاح  طیارـشلا ، عماج  مکاح  نودب 

مه دیاب ، نارازگراک  یمالسا ، ياه  هزومآ  تلع  هب  ینعی : تسا ؛ طبترم  زین  تیعورشم  یتخانـش  ناور  هب  یمالـسا  مکاح  تیناقح  و 
.دنشاب (3) یهلا  نوناق  هب  ملاع  مه  لداعو و  هتسراو 
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تعاطا تیعورشم  . 4

؛ دننک تعاطا  نامکاح  تامیمصت  زا  نادنورهش  دیاب  ارچ  هک  ددرگ  یمرب  یساسا  لاؤس  نیا  هب  تیعورـشم  نکر  هفلؤم و  نیمراهچ 
تیناقح همزال  تاـبثا ، هلحرم  رد  یـسایس  تعاـطا  هک  ددرگ  یم  زاـب  رما  نیا  هب  بلطم  تقیقح  تسا ؟ هدـمآ  اـجک  زا  تعاـطا  مازلا 

تیعورـشم هب  يرظن  ینهذ و  ظاحل  هب  یـسایس  هفـسلف  یـسایس و  هقف  یـسایس ، مالک  هطـساو  هب  یتقو  رگید  ریبعت  هب  تسا ؛ یـسایس 
ناور ظاحل  هب  ار  دایقنا  تیناقح ، ینعی : تسا ؛ یـسایس  لاعف  تکراشم  تعاطا و  نآ  یقطنم  همزال  میدـش ، لقتنم  ینوناـق  یقوقح و 

.تسا يرگید  ققحت  دوجو و  بجوم  یکی  دوجو  دنتسین و  مه  زا  ادج  هلوقمود  فیلکت  قح و  .دراد  لابند  هب  یتخانش 

مکاح ندوب  یسایس  تیافک  تلادع و  دجاو  یمومع و  تحلصم  یمالسا ، ماکحا  بوچراهچ  رد  یمالـسا  مکاح  لمع  ظاحل  نیدب 
کی تیعورشم  ماما ، رظنم  زا  تیعورـشم  ياه  هفلؤم  هب  هجوت  اب  نیاربانب   (1) دوش ؛ یم  ییالو  یـسایس  ماظن  زا  تعاطا  مازلا  بجوم 

يراجنه ریغ   ) یسایس یسانش  هعماج  ثحابم  اب  ار  نآ  دیابن  دراد و  یهقف  یفسلف و  یمالک ، يانبم  هک  تسا  يراجنه  ینهذ و  هلوقم 
اه تساوخ  رد  اه و  تیامح  تیروهمج ، تیلوبقم و  مدرم ، يأر  یـسایس ، تردـق  لرتنک  تراظن و  تکراشم  لیبق  زا  يراتخاس ) ای 

ماقم هب  یمود  تسا و  توبث  ماقم  هب  طوبرم  ّیلوا  هک  ارچ  درک ؛ طلخ  تسا ، طـبترم  تیمکاـح  لاـمعا  يدـمآراک و  تحاـس  هب  هک 
.ددرگ یمرب  تابثا 

تیعورشم كالم  ینابم و  . 5

ثحب تیعورشم  ياه  هیرظن  ای  تیعورشم  كالم  ناونع  تحت  ًابلاغ  دنک ، یم  نییعت  يدابم  ینابم و  ظاحل  هب  ار  یـسایس  مازلا  هچنآ 
نیا تیمها  ظاحل  هب  .دوش  یم 
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.درک میهاوخ  یسررب  يرتشیب  لیصفت  اب  ار  نآ  ثحب 

.درک میسرت  لیذ  حرش  هب  ار  نآ  رادومن  ناوت  یم  تیعورشم  ناکرا  اه و  هفلؤم  هب  هجوت  اب 

تیمکاـح نیارباـنب ، دـنک ؛ یم  روآ  مازلا  ار  تیعورـشم  یناـیحو  فیلاـکت و  قوقح و  دوش  یم  هظحـالم  قوف  رادومن  رد  هک  ناـنچ 
عبات دبا  ات  دارفا  ریاس  ترضح و  نآ  يافلخ  ات  هتفرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  زا   » .تسا یهلا  عیرـشت  راصحنا  رد  عورـشم 

( رادربناـمرف اورناـمرف و   ) تواـفتم یعاـمتجا  یـسایس  تیعقاو  ود  هب  یـسایس  تیعورـشم  عـبنم  یجورخ   (1) دنتـسه .» یهلا )  ) نوناـق
نآ لماعت  تبسن و  هک  ارچ  تسا ؛ محازت  ضقانت و  ود  نآ  نیب  هک  دوش  داجیا  مّهوت  نیا  دیابن  سپ  تسا ؛ فوطعم 
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نیناوق ساسا  رب  ار  ود  نآ  لـماعت  تسا ، قلطم  ملاـع  عراـش  نوچ  درذـگ و  یم  یلداـعت  داـهتجا  شور  يارجم  زا  یعیرـشت و  زین  ود 
.تسا رارق  رب  هنالداع  مزالت  فیاضت و  زین  نکرود  نیا  نیب  نیاربانب ، هدرک ؛ لعج  هنالداع 

تیعورشم ياه  هیرظن  ج )

هراشا

هفـسلف رد  یلک  روط  هب  .تسا  عورـشم  تموکح  زا  يربناـمرف  موزل  ییاورناـمرف و  قح  هیجوت  تیعورـشم  تشذـگ ، هک  روط  ناـمه 
هدرک و هجوت  یسایس  تیناقح  كالم  هب  برغ ) ناهج  رد  اه  تسیشرانآ  مالسا و  ناهج  رد  جراوخ  زج  هب  نادنمشیدنا  همه  یسایس 

.دنا هتفریذپ  ار  نآ 

.مینک یم  وجو  تسج  اهنآ  نایم  زا  ار  ینیمخ  ماما  هاگدید  رکذ و  لامجا  هب  ار  تیعورشم  ياه  هیرظن  همدقم ، نیا  اب 

( فده هب  فوطعم  تینالقع   ) یفرع ینوناق -  تیعورشم  . 1

رصع رد  هاگدید  نیا  .تسا  تلود  نادنورهـش و  نیب  یـضرف ) يرابتعا و  ای  یعقاو   ) یعامتجا دادرارق  تیعورـشم ، نیا  هیاپ  ساسا و 
رگیدکی اب  نامکاح  مدرم و  هک  تسا  ینتبم  ضرف  نیا  رب  تفای و  جاور  كال  وسور و  زباه ، ياه  هاگدـید  اب  نآ  زا  دـعب  سناسنر و 

هب مزلم  نامکاح  لباقم ، رد  تیمکاـح و  نیمارف  زا  تعاـطا  يوریپ و  هب  مزلم  ار  مدرم  نآ  ساـسا  رب  هک  دـنا  هدرک  دـقعنم  يدادرارق 
.دنتسه (1) تینما  مظن و  داجیا 

صتخم هداهن و  مان  یلقع (2)  ینوناق - تیعورشم  ربو  سکام  ار  تیعورشم  نیا 
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تسا يّدام ) نایز  دوس و   ) فده هب  فوطعم  تینالقع  تینالقع ، زا  يو  دارم  رگید ، ریبعت  هب  تسا ؛ هتسناد  یبرغ  ياه  یـسارکومد 
دارم تفگ : ناوت  یم  نیاربانب  .تسا  تمحز ) نیرتمک  تذـل و  نیرتشیب   ) یلاربیل یتسیناموا و  يرازبا ، تینالقع  نامه  نآ  أـشنم  هک 

.تسا یسایس  تیناقح )  ) تعاطا مازلا و  ینالقع  هدننک  هیجوت  مدرم و  بوصم  یساسا  نوناق  نامه  یعامتجا  دادرارق  زا 

؛ تسا هدرک  ضرف  یکی  ار  ود  نآ  هداد و  لزنت  یسایس  یسانش  هعماج  دح  رد  ار  یـسایس  هفـسلف  هیرظن ، نیا  دش ، هظحالم  هک  نانچ 
رارق یسایس  تیعورشم  تمیزع  هطقن  ار  یسانش  هعماج  ًالمع  هتسناد و  یفرع  نیناوق  تیلوبقم و  قفا  مه  ار  تیعورـشم  هک  يوحن  هب 

؛ تسا هدـش  یفرع  دـعاوق  یـسانش و  هعماج  عبات  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  يرظن  هژیوراک  یـسایس ، هفـسلف  ظاـحل  نیدـب  .تسا  هداد 
شریذـپ نآ  همزال  هک  دـنادرگ  یمرب  تیعورـشم  هب  زین  ار  تیلوبقم  و  یفرع ) تیاضر  ) تیلوبقم هب  ار  تیعورـشم  هیرظن ، نیا  ًافاضم 

.تسا تابثا  ماقم  اب  طبترم  يرگید  توبث و  هب  طوبرم  یکی  .تسا  توافتم  ود  نآ  ثحب  ماقم  هک  ارچ  تسا ؛ رود 

( یعامتجا موسر  هب  فوطعم  ننس   ) یتنس تیعورشم  . 2

یفرع نیناوق  نیا  دشاب  یعامتجا  كرتشم  ياهراجنه  بادآ ، فرع ، زا  هک  دشاب  هتـشونان  نیناوق  هب  یکتم  تیعورـشم  تسا ، نکمم 
تنـس ربو ، سکام  رظن  زا  هکنیا  امک  تسا  زاس  تیعورـشم  هتفای و  سدـقت  تلاح  دـشاب  جـیار  هعماج  رد  اه  هدـس  اهلاس و  یط  رگا 

.تسا هدش  یقلت  تیعورشم (1)  عبانم  زا  یکی 

هک تسا  یهیدب  .تسا  تّوبا  داژن و  نوخ ، تیخوخیش ، تثارو ، رب  ینتبم  یتنس ، تیعورشم  یـسایس ، مولع  نادنمـشیدنا  نامتفگرد 
فدارم قوف  يانعم  هب  تنس 
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.تسین دنک ، یم  لامعتسا  دوخ  يراتشون  یمالک و  تارواحم  رد  ینیمخ  ماما  هک  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ریرقتو  لعف  لوق ،  ) تنـس اب 
دادرارق  ) ینوناـق تیعورــشم  ربارب  رد  هصـالخ  روـط  هـب  یندـم و  نوناـق  تیندـم و  نردـم ، موـهفم  ربارب  رد  يِربِو » تنــس   » موـهفم

.دراد رارق  یعامتجا )

( اورنامرف صخش  هب  فوطعم  ياه  هبذاج   ) ییامزیراک تیعورشم  . 3

، امزیراک هّرف و  .تسا  نانآ  یعیبط  يارواـم  تبهوم  ناربهر و  ییانثتـسا  ياـه  یگژیو  لاـصخ و  رب  ینتبم  تیعورـشم  هیرظن ، نیا  رد 
زا معا   ) ناهاشداپ ور ، نیازا  تسا ؛ هدش  ریـسفت  ادخ  هب  بستنم  تیمکاح  يانعم  هب  زین  يدزیا  ّهرف  تبهوم و  يانعم  هب  ینانوی و  هژاو 

ادـخ هیاـس  God-King ؛ )  ) ادـخ هاـش  ار  دوـخ  دـندرک و  یم  ادـخ  هـب  دنتــسم  ار  دوـخ  تموـکح  تیعورــشم  یقرــش ) یبرغ و 
.دندناوخ یم  ( God-King-Nation  ) نهیم هاش ، ادخ ، و  ( Son of God  ) ادخ رسپ  ( ، Shadow of God)

يوحن هب  دراد ؛ یصخش  هداعلا  قراخ  ياه  ششک  تافص و  زا  يا  هعومجم  ربهر  کیتامزیراک ، تیعورشم  رد  ربو  سکام  ریبعت  هب 
ینیلوسوم رلتیه و  هرهچ  رد  ناوت  یم  ار  امزیراک  یفنم  قیداصم  .دراد  یم  او  تعاطا  دایقنا و  هب  ار  ناراداوه  هاگآدوخان  روط  هب  هک 

.دنا هتسناد  ییامزیراک  ناربمایپ  دننامه  ار  ناشیا  يربهر  ینیمخ ، ماما  یـسایس  هشیدنا  نارگ  لیلحت  زا  یخرب  هتبلا  درک ؛ وجو  تسج 
لمأت و ياج  امزیراک ، هب  ینیمخ  ماـما  نآ  عبت  هب  ناربماـیپ و  یقلت  اـمزیراک ، زا  ربو  سکاـم  تبثم  نادـنچ  هن  تئارق  هب  هجوت  اـب   (1)
؛ تسین دیدرت  ياج  یهلا  تافـص  امـسا و  تیرهظم  عضاوت و  ببـس  هب  یهلا  ناربهر  یـصخش  ياه  هبذاج  هتبلا  دراد ؛ رتشیب  یـسررب 

.دراد ینایحو  ياه  هزومآ  ینید و  تفرعم  هناوتشپ  ماما ، یصخش  ياه  هبذاج  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو 
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ماما تیصخش  رد  یمالـسا  میلاعت  اه و  شزرا  مسجت  تلع  هب  ینیمخ ، ماما  نیمارف  يارجا  يارب  مدرم  یناشفناج  يراکادف و  عقاورد 
هداعلا قراخ  تافـص  اه و  یگژیو  زا  یبیکرت  ینیمخ  ماما  میاداراپ  رد  ینید  تموکح  تیعورـشم  ظاـحل  نیدـب  .تسا  هدوب  ینیمخ 
ناشیا ظاحل  نیدـب  .دوب  هدرک  ادـیپ  یلجت  لحار  ماـما  دوجو  رد  اـهنآ  زا  یمهم  شخب  هک  دوب  یمالـسا  نیناوق  هب  يدـنبیاپ  يدرف و 

یم يراذـگ  مان  نوناق  لاس  ار  1360ش  لاـس ، نآ  یپ  رد  یقلت (1) و  یهلا  نوناق  تموکح  ار  یمالـسا  يروهمج  تموکح  اـهراب 
.دنک

( یقلَخ هب  فوطعم  تیناقح   ) یعیبط تیعورشم  . 4

هدش هداهن  یـصاخ  هدع  هدهع  رب  طقف  ینارمکح  تلزنم  هک  تسا  ینتبم  ضرف  شیپ  نیا  رب  تیعورـشم  ندوب  یعیبط  يرطف و  هیرظن 
ار یعمج  اورنامرف و  ار  یخرب  تعیبط ، نیاربانب ، دـنا ؛ هدـش  قلخ  هدرب  ناـگدرب ، هداز و  مکاـح  ًاـتاذ  ناـمکاح  رگید ، ریبعت  هب  تسا ؛

.دنتشاد (2) يداقتعا  نینچ  وطسرا  هلمج  زا  ناینانوی  .تسا  هدرک  قلخ  رادربنامرف 

( هبلغ روز و  هب  فوطعم  تیناقح   ) یبّلغت تیعورشم  . 5

قح نازیم  هاگدید ، نیا  ساسا  رب  .تسا  نادنمروز  نادنمتردق و  ربارب  رد  افعض  میلـست  لوصحم  تیمکاح ، تلود و  هیرظن ، نیا  رد 
؛ تسا هدوـب  هجوـت  دروـم  ناتـساب  مور  رد  هیرظن  نیا  .دراد  یگتـسب  تموـکح  نآ  هـیرهق  هوـق  نازیم  تموـکح  ره  رد  تیعورـشم  و 

چیولپمک (3) کیودول  یناتسهل ، سانش  هعماج  رصاعم  خیرات  رد  نینچمه 
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.دندوب (1) دقتعم  نآ  هب  لبنح  نب  دمحا  لثم  تنس  لها  زا  یخرب  مالسا  ناهج  رد  هتبلا  درک ؛ تیامح  نآ  زا  حرطم و  ار  نآ 

( یسایس هقف  هب  فوطعم  تینالقع   ) یهلا ینوناق -  تیعورشم  . 6

تردق تیعورشم  ماما ، رظنم  زا  .دنناد  یم  یهلا  قح  ار  تموکح  تیمکاح و  ماما ، ترـضح  هلمج  زا  هیقف  یباصتنا  هیرظن  نارادفرط 
درادن تموکح  یـسک  یهلا ، نوناق  زا  ریغ   » .تسا دـنوادخ  یعیرـشت  تیالو  راصحنا  رد  یـسایس ) مازلا   ) یـسایس تعاطا  یـسایس و 

یناـیحو و نیناوـق  تهج  نیا  زا   (2) دـننک ؛» یم  لـمع  نوناـق  تحت  همه  هیقف ، ریغ  هن  هیقف و  هن  تـسین ، تموـکح  سک  چـیه  يارب 
.دنک یم  داجیا  مجسنم  یقطنم و  دنویپ  دنوادخ  تیمکاح  قح  اب  نوناق  تموکح  نیب  ینید  ياه  هرازگ 

، يداژن یتثارو و  ياه  تنـس  تیعورـشم  هیرظن  یتسیناموا ، تینالقع  هیرظن  اـب  ینیمخ  ماـما  تیعورـشم  هیرظن  تلع ، نیمه  هب  طـقف 
قوقح یمامت  ینیمخ  ماما  یسایس  هفسلف  رد  .دبای  یم  يوهام  توافت  هیبلغت ، تیعورـشم  هیرظن  یعیبط و  يرطف و  تیعورـشم  هیرظن 

( دنوادخ  ) قلطم یقیقح و  مکاح  بناج  زا  هک  دیامن  یـسایس  مازلا  دناوت  یم  یـسک  ور  نیا  زا  دریگ ؛ یم  تئـشن  لاعتم  دـنوادخ  زا 
رد یلو  تسا ، مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هب  فوطعم  روضح ، رصع  رد  تموکح  تیعورشم  ماما ، ترضح  رظنم  زا  .دشاب  هتشاد  نذا 

یمرب لداـع ) ربدـم ، دـهتجم ،  ) طیارـشلا عماـج  ناـبیان  هب  یلقع  یلقن و  هلدا  هطـساو  هب  یمومع  روما  هرادا  تیعورـشم  تبیغ ، رـصع 
.ددرگ

طیارـش عماج  ياهقف  ماع ، نابیان  تبیغ ، رـصع  رد  تسوا و  نیبوصنم  موصعم و  ماما  تیحالـص  رد  طقف  یـسایس ، روما  يراد  هدهع 
ماما نیشناج  اضق ، اوتف و 
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هک یتروص  رد  تسا ؛ ییافک  بجاو  اهنآ  رب  هلئسم ، نیا  و  يدرف ) روما  ییادتبا و  داهج  رد  رگم   ) دنتسه تسایس  يارجا  رد  موصعم 
.دنشاب (1) هتشاد  دی  طسب 

وه امب  مدرم  هیقف ، وه  امب  هیقف  هدارا  يأر و  .تسا  تعیرـش  يوس  زا  هدراو  صن  راصحنا  رد  ینید  تموکح  تیعورـشم  ظاحل  نیدب 
.دنرادن تیعورشم  رد  يریثأت  هنوگ  چیه  بازحا ، ناگبخن و  وه  امب  یندم  هعماج  مدرم و 

رـصع رد  اهتنم  تسا ؛ نآرق )  ) یحو هب  فوطعم  نوناق  راصحنا  رد  ینیمخ ، ماـما  رظنم  زا  ینید  تموکح  تیعورـشم  هکنیا  هصـالخ 
صوصن دانتسا  هب  تبیغ  رصع  رد  یلو  ددرگ ؛ یمرب  مالسلا ) هیلع  ) موصعم هب  تیمکاح  تیعورـشم  صاخ ، صوصن  لیلد  هب  روضح 

، رگید ترابع  هب  تسا ؛ فوطعم  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ( ّربدم لداع ، دهتجم ،  ) طیارشلا عماج  نابیان  هب  تموکح  تیعورشم  ماع ،
نیمارف نداد  ماجنا  هب  مزلم  طیارشلا  عماج  هیقف  نوچ : تسا ؛ رظان  هقف  هب  فوطعم  تینالقع  یسایس و  هفسلف  هب  تموکح  تیعورـشم 

.تسا یمالسا  ماکحا  هقف و  عیطم  يرجم و  مدرم ، دننامه  زین  هیقف  نیاربانب  دوش ؛ یم  زین  دوخ 

مهدزای سرد  هصالخ 

تسا يرما  زا  ترابع  یعرـشلا »  » برع تایبدا  رد  .تسا  هدش  هتفرگ  برع  تغل  زا  عرـش »  » هشیر زا  یلعج  ردصم  تیعورـشم ، هژاو 
.دور یم  راک  هب  ندوب » ینوناق   » ینعم هب  دوشب ، لامعتسا  قلطم  روط  هب  هژاو  نیا  یتقو  هزورما  هتبلا  دشاب ؛ نوناق  ای  نید  قباطم  هک 

لدبم رادتقا  هب  ار  تردق  رگید ، ریبعت  هب  ای  تسا  یسایس  تردق  لامعا  هیجوت  لماع  تیعورـشم  موهفم  یـسایس ، مولع  حالطـصا  رد 
لامعا تهج  هورگ  ای  درف  کی  تیناقح  يانعم  هب  دراد و  رارق  یسایس  هفسلف  هزوح  رد  تیعورشم  نیاربانب ، دنک ؛ یم 
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.دوب دنهاوخ  نانآ  زا  يوریپ  تعاطا و  هب  فظوم  فلکم و  مدرم  نآ  یپ  رد  هک  تسا  مدرم  رب  تیمکاح 

يرکف رتـسب  رد  ییارگ  نوناـق  ياـه  شیارگ  روـهظ  اـپورا و  رد  یهاـشداپ  هـقلطم  ياـه  تیمکاــح  یــشاپورف  زا  سپ  موـهفم  نـیا 
رد نیناوق  نوچ  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  تیعورـشم  یناملراپ ، هطورـشم  تیمکاـح  ربارب  رد  یهاـشداپ  هقلطم  تیمکاـح  یتسیناـموا ،

تیناقح تیعورـشم و  ًالمع  دـش و  یقلت  نوناق  نامه  مدرم  تیاضر  دـنتفرگ ، یم  تئـشن  یتخانـش  هعماج  ینابم  زا  سناـسنر  رـصع 
.دندیسر تینیع  تدحو و  هب  یسانش ) هعماج   ) یفرع تینوناق  تیلوبقم و  اب  یسایس ) هفسلف  )

طباور رد  تیمکاح  نیا  اما  تسادخ ؛ هب  رـصحنم  تیمکاح   » نوچ ددرگ ؛ یمرب  دنوادخ  تاذ  هب  طقف  تیعورـشم  أشنم  ماما  رظنم  زا 
نوناق تموکح  مالسا  تموکح  : » دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ماما  .دبای  یم  زورب  روهظ و  یعرش  تاررقم  اهراجنه و  بلاق  رد  یناسنا 

زا دارفا  همه  .دراد  مات  تموکح  یمالسا  تلود  رب  دارفا و  همه  رب  ادخ  نامرف  ای  مالسا  نوناق  .تسادخ  مکح  نامرف و  نوناق  ...تسا 
عبنم أشنم و  زا  هتـشذگ  دنتـسه .» نوناق  عبات  دـبا  ات  دارفا  ریاـس  ترـضح و  نآ  ياـفلخ  اـت  هتفرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر 
ادـخ رما  هب  دـش ، راد  هدـهع  ار  تفالخ  مرکا ، لوسر  رگا   » ور نیا  زا  تسا ؛ یبصن  یـصن و  زین  موصعم  مکاح  تیناقح  تیعورـشم ،

.دنراد یسایس  يریبدت و  تیالو  تلع ، نیمه  هب  دنتسه و  تیریدم  تلادع و  تهاقف ، یناونع  فصو  هب  نوذأم  زین  اهقف  دوب .»

هعماج ثحابم  اب  ار  نآ  دیابن  دراد و  یهقف  یفـسلف و  یمالک ، يانبم  هک  تسا  يراجنه  ینهذ و  يا  هلوقم  تیعورـشم  ماما ، رظنم  زا 
ینیع ماقم  هب  هک  زین  تیروهمج  تیلوبقم و  مدرم و  يأر  تکراشم ، یگنوگچ  لیبق  زا  يراتخاس ) يراجنه و  ریغ   ) یسایس یـسانش 

طوبرم ّیلوا  هک  ارچ  درک ؛ طلخ  تسا ، طبترم  تیمکاح  يدمآراک  و 
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.ددرگ یمرب  تاریغتم  تابثا و  یمود  تسا و  تاتباث  توبث و 

تیعورـشم هیرظن  يداژن و  یتثارو و  ياه  تنـس  تیعورـشم  هیرظن  یتسیناموا و  تینـالقع  هیرظن  اـب  ینیمخ  ماـما  تیعورـشم  هیرظن 
لاعتم دنوادخ  زا  قوقح  یمامت  أشنم  ینیمخ  ماما  یسایس  هفسلف  رد  .دراد  يوهام  توافت  هیبلغت  تیعورـشم  هیرظن  یعیبط و  يرطف و 

رظنم زا  .دـشاب  هتـشاد  نذا  دـنوادخ )  ) قـلطم یقیقح و  مکاـح  بناـج  زا  هک  دـنک  یـسایس  مازلا  دـناوت  یم  یـسک  ور  نیا  زا  تسا ؛
رد تشذگ ، مجنپ  لصف  رد  هک  نانچ  یلو  تسا ؛ مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هب  فوطعم  روضح ، رصع  رد  تعورـشم  ماما ، ترـضح 

طیارـشلا عماج  ياـهقف  هب  تشذـگ ) مجنپ  لـصف  رد  هچناـنچ   ) یلقع یلقن و  هلدا  هطـساو  هب  یمومع  روما  تیعورـشم  تبیغ ، رـصع 
.ددرگ یمرب  لداع ) ّربدم ، دهتجم ، )

مدرم وه  امب  مدرم  هیقف و  وه  امب  هیقف  هدارا  يأر و  تسا و  دنوادخ  هدراو  صن  راصحنا  رد  ینید  تموکح  تیعورـشم  ظاحل  نیدـب 
.دنرادن تیعورشم  رد  يریثأت  هنوگ  چیه 

یم مکح  نآ  هب  زین  لقع  يریبدـت ، تیالو  تموکح  تیعورـشم  یلقن  لیلد  رب  هوالع  ماـما ، رظنم  زا  دـش ، هظحـالم  هک  هنوگ  ناـمه 
تیعورشم ترورض  هب  دنک ، روصت  ار  هیقف  تیالو  طیارش  اه و  یگژیو  زین  مالسا و  یعامتجا  دیاقع  ماکحا و  یسک  ره  نوچ : دنک ؛

.دنک یم  قیدصت  ار  ییالو  تموکح 

، رگید ترابع  هب  تسا ؛ مدرم  هنادازآ  یسایس  تکراشم  هب  هتسباو  طونم و  یسانش  هعماج  ظاحل  هب  هیقف  یـسایس  تیالو  ینیع  ققحت 
یم یقاـب  تقیقح  قفا  ناـمه  رد  تموکح ) تیعورـشم   ) قح نیا  دـننکن ، يراـی  ینید  تموکح  لیکـشت  رد  ار  هیقف  یلو  مدرم ، رگا 

رثکا هرابرد  هک  روط  نامه  ِنیِّدـلا ؛ ِیف  َهارْکِإ  تسین ال  یلیمحت  داقتعا ، نوچ : درادـن ؛ ار  نآ  لیمحت  رابجا و  مازلا ، قح  هیقف  دـنام و 
فیلکت  » اب تماما » توبن و  تیعورـشم  قح   » ًالمع میدوب و  دـهاش  ار  یقافتا  نینچ  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ایبنا و  قافتا  هب  بیرق 

نیا .تفاین  یجراخ  نیعت  تیعقاو  قفا  رد  یمدرم » تکراشم 
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تیعقاو دهاوخ  یم  هکلب  دنک ؛ حبذ  تایفرع  تیعقاو و  خلسم  رد  ار  تقیقح  دنوادخ  یعیرشت  هدارا  هک  تسا  تقلخ  رارـسا  زا  یکی 
ینید قیاقح  اه و  نامرآ  هب  خیرات  نامز و  رذگ  رد  دیاب  یتخانش  هعماج  ینیع و  ياهراجنه  تایفرع و  .دهد  اقترا  تقیقح  قفا  هب  ار 
هتفهن فیطل  هتکن  نیمه  رد  جـع ) ) يدـهم ترـضح  یناهج  تموکح   ) بان ینید  تموکح  ریخأت  زمر  .دـنناسرب  مه  هب  روضح  بان ،

.تسا

تلع هب  روضح  رـصع  رد  اهتنم  تسا ؛ نآرق )  ) یحو هب  فوطعم  نوناق  راصحنا  رد  ینیمخ  ماـما  رظنم  زا  ینید  تموکح  تیعورـشم 
تیعورشم ماع ، صوصن  دوجو  تلع  هب  تبیغ  رصع  رد  یلو  ددرگ ؛ یم  رب  موصعم  هب  تیمکاح  تیعورـشم  صاخ ، صوصن  دوجو 

فوطعم تینالقع  هب  تموکح  تیعورشم  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ فوطعم  ّربدم ) لداع ، دهتجم ،  ) طیارـشلا عماج  هیقف  هب  تموکح 
يرجم مدرم ، دـننامه  زین  هیقف  نیاربانب ، تسا ؛ شدوخ  نیمارف  يارجا  هب  مزلم  زین  طیارـشلا  عماج  هیقف  دوخ  نوچ : تسا ؛ رظان  هقف  هب 

.تسا یمالسا  ماکحا  هقف و  عیطم  و 
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تالاؤس

دوجو لوادتم  تیعورـشم  موهفم  ینیمخ و  ماما  هاگدـید  نیب  یقرف  هچ  .دـینک  نییبت  یحالطـصا  يوغل و  ظاحل  هب  ار  تیعورـشم  . 1
؟ دراد

تبیغ روضح و  رصع  رد  رازگراک  تیعورشم  تیعورـشم ، عبنم  هب  هجوت  اب  تسیچ ؛ ینیمخ  ماما  رظنم  زا  تیعورـشم  عبنم  أشنم و  . 2
؟ دیآ یم  تسد  هب  هنوگچ 

.دینک هسیاقم  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  هب  هجوت  اب  یتنس  تیعورشم  اب  نییبت و  ار  یفرع  ینوناق - تیعورشم  . 3

.دینک لیلحت  تسا ؟ هدوب  ییامزیراک  ینیمخ  ماما  یسایس  تیعورشم  ایآ  . 4

؟ تسیچ امش  رظن  .دینک  نییبت  ار  یسایس  هقف  هب  فوطعم  تینالقع  تیعورشم  . 5

رتشیب هعلاطم  يارب  عبانم 

؛ تیعورشم تردق و  ینیسح ، سابع  . 1

؛ ینیمخ ماما  یسایس  یهقف  ياه  هشیدنا  هداز ، یضاق  مظاک  . 2

؛ تموکح تیعورشم  ینابم  نایوس ، وم  لضفلاوبا  . 3

؛ مالسا یسایس  ماظن  رد  تیعورشم  ینابم  هبزور ، نسح  دمحم  . 4

؛ یمالسا يروهمج  ماظن  تیعورشم  ینابم  شبات ، اضر  . 5

.ماما هفیحص  ینیمخ ، ماما  . 6
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مدرم یسایس  تکراشم  سرد 4:12 .

هراشا

مهدزاود سرد  یلک  فادها 

یم يزاب  ار  یلصا  شقن  ینید  یسایس  ماظن  سیسأت  رد  مه  هک  يا  هنوگ  هب  یسایس  تراظن  تکراشم و  يدیلک  هژیوراک  اب  ییانـشآ 
.دراد يداینب  شقن  یسایس  تردق  لرتنک  يدمآراک و  رد  مه  دنک و 

يراتفر فادها 

سرد نیا  هعلاطم  زا  سپ  هک  دور  یم  راظتنا  نایوجشناد  زا 

.دننک نایب  ار  یسایس  تکراشم  موهفم  . 1

یـسایس شنک  دـیلوت  رد  ار  زیامتم  عبنمراـهچ  بجوم  هک  نادنورهـش  یتکراـشم  راـتفر  يداـبم  یناـبم و  یـساسا  درکیور  راـهچ  . 2
.دنهد حیضوت  دوش  یم  یتکراشم 

.دنهد حرش  ار  یسایس  تکراشم  يراتخاس  ياهراکوزاس  یناب و  . 3

.دننک یسررب  ماما  رظنم  زا  ار  یسایس  تکراشم  یسایس و  تیعورشم  تبسن  . 4

همدقم فلا )

تراظن تکراشم و  يدیلک  هژیوراک  .تسا  یـسایس  یـسانش  هعماج  یعامتجا و  ثحابم  رد  مهم  میهافم  هلمج  زا  یـسایس  تکراشم 
ییانبم شقن  یسایس ، تردق  لرتنک  يدمآراک و  رد  مه  دنک و  یم  يزاب  ار  یلصا  شقن  ینید  یسایس  ماظن  سیسأت  رد  مه  یـسایس 

.دراد

زا يرظن  هاگتساخ  ظاحل  هب  یلو  تفای ، ریگمـشچ  هعـسوت  ریخا  ياه  ههد  رد   ( Political Partic ipation یسایس (  تکراشم 
روهظ اسیلک و  تیمکاح  زا  سپ  مهدزناش  نرق 
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یهاگن رد  هتبلا   (1) تفرگ ؛ لکش  نیمز  برغم  رد  یـسایس  یگدنز  رد  یعامتجا  دادرارق  هیرظن  يریگ  لکـش  يرگنـشور و  رـصع 
هب صاصتخا  یمومع ) روما  هرادا  فلتخم  حوطـس  رد  یندـم  هعماج  درف و  لاعف  روضح   ) تکراشم موهفم  تفگ : ناوت  یم  رت  قیمع 

یتح یتنطلس و  يروهمج و  رالوکس ، ینید و  زا  معا  اه  تموکح  یمامت  هک  تسا  يریسکا  یسایس  تکراشم  .درادن  هتینردم  رصع 
هنوگ هب  دبای ؛ یم  يرتشیب  هولج  تیعورشم ، نارحب  تیعـضو  رد  زاین  نیا  .دنا  هدرک  هجوت  نادب  هتـشذگ  راودا  یمامت  رد  يدادبتـسا 

ًافاضم دـنوش ؛ یم  لسوتم  مدرم  يأر  تیاضر و  هب  دوخ  یـسایس  ماظن  نداد  هولج  عورـشم  يارب  اه  مکاـح  نیرتدبتـسم  یتح  هک  يا 
، نیارباـنب دـننیزگ ؛ یمرب  ار  یـسایس  تکراـشم  زا  يا  هژیو  قرط  یطیحم ، یگنهرف و  يداـقتعا ، تاـمازلا  هب  اـنب  ناـهج ، ياـه  تلم 

زاب دـیاب  عماوج  یتسیز  هبرجت  يراجنه و  ياه  تیدودـحم  یگنهرف ، تازیامت  اب  بسانتم  یـسایس ، تکراشم  ياه  هفلؤم  اهریغتم و 
.دوش یسررب  هناگادج  فیرعت و 

تالاؤس نیا  ثحب  زا  شخب  نیا  رد  هچنآ  اما  تسین ؛ ینثتـسم  قوف  لـصا  زا  ینید  تموکح  رد  یـسایس  تکراـشم  هنیمز ، نیمه  رد 
، هیقف تیالو  رب  ینتبم  ماظن  رد  رگا  تساجک ؛ یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  مدرم  هاگیاج  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  هک  دبای  یم  تیمها 

بجوم تیمکاح ، یهلا  تیعورشم  ایآ  دراد ؛ یموهفم  هچ  مدرم  یسایس  شقن  سپ  تسا ؛ فوطعم  تعیرش  هب  روما  همه  تیعورشم 
راتشون زا  شخب  نیا  یلصا  هغدغد  تالاؤس ، تسد  نیا  زا  رگید  یخرب  اه و  شسرپ  نیا  دوش  یمن  نادنورهـش  یـسایس  تیروجحم 

.تسا

دوخ هب  ار  يدایز  ياه  ثحب  يروصت ، هدـنکارپ و  لکـش  هب  هک  تسا  ینیمخ  ماـما  یـسایس  تارکفت  لوصا و  هراـبرد  هتکن  نیرخآ 
هیرظن هب  ندیسر  ات  اما  تسا ؛ هداد  صاصتخا 
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یملع نابز  هب  ماما  هشیدـنا  يرکف  هاگتـسد  رد  ار  یـسایس  تکراشم  موهفم  یـصصخت  تروص  هب  هک  يا  هنوگ  هب  عماـج  مجـسنم و 
.دوش هاتوک  هراشا  نآ ، مهم  يایاوز  زا  یخرب  هب  ات  دوش  یم  شالت  تمسق  نیا  رد  .میراد  يدایز  هلصاف  دنک ، يزادرپ  هیرظن  زور ،

یسایس تکراشم  موهفم  ب )

دنیآرف رد  لاـعف  تکرـش  شیوخ ، ناربهر  باـختنا  رد  نادنورهـش  تکراـشم  رظاـن  هک  تسا  یفـصو  یبـیکرت  یـسایس ، تکراـشم 
تبسن دیاب  هک  میتسه  هجاوم  تسایس »  » و تکراشم »  » موهفمود اب  ام  اجنیا  رد  نیاربانب  تسا ؛ یسایس  تردق  رب  تراظن  تامیمصت و 

زا شیب  ماما  رظنم  زا  هک  ارچ  تسین ؛ یماهبا  تکراشم »  » موهفم رد  .مینک  نشور  ماما  رظنم  زا  یمالـسا  يروهمج  تموکح  اب  ار  نآ 
نم : » تسا هدـمآ  یثیدـح  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ یعمج  تکراشم  رب  دـیکأت  یعامتجا و  لـئاسم  هب  رظاـن  مالـسا  نید  زا  مّوسود 

ندوب ناملسم  نآ ، هب  ییانتعا  یب  نآ ، رب  هوالع  تکراشم ؛ هب  هیصوت  ثیدح  نیا  ملـسمب .» سیلف  نیملـسملا  روماب  متهی  مل  حبـصا و 
تیریدـم يانعم  هب  ماما  رظنم  زا  هصالخ  روط  هب  یلو  دراد ؛ يددـعتم  یناـعم  تسایـس »  » موهفم اـما   (1) دـنک ؛ یم  شودـخم  ار  درف 
يددـعتم فیراعت  نآ  يارب  هک  دراد  دوخ  صاخ  موهفم  انعم و  زین  یـسایس  عون  زا  تکراـشم  .تسا  تلادـع  تیادـه و  هب  فوطعم 

ماظن رییغت  حالـصا و  يارب  شالت  ار  نآ  یهورگ  تعاطا ، تیامح و  ار  نآ  يا  هدـع  ذوفن ، تباـقر و  ار  نآ  یخرب  .تسا  هدـش  ناـیب 
هیوسود هناگود و  هژیوراک  یسایس  تکراشم  ایوگ  یلو   (2) دنا ؛ هدرک  فیرعت  تردق  بسک  يارب  شالت  ارنآ  زین  یخرب  یسایس و 
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یسایس تکراشم  نیاربانب ، تسا ؛ یتیامح  یسایس  فیلاکت  رب  ینتبم  رگید  يوس  زا  یتباقر و  یـسایس  قوقح  یپ  رد  یفرط  زا  دراد ؛
ناوت یم  ماما  تارابع  عومجم  زا  .تسا  تیامح  ذوفن و  تیامح ، تباقر و  اه ، تیامح  اـه و  تساوخرد  فیلکت ، قح و  هب  فوطعم 

حالـصا اـی  تیاـمح  يوـجو  تسج  رد  هک  تـسا  یـسایس  لاـعف  ياـه  شـالت  زا  يا  هعوـمجم  یـسایس » تکراـشم  : » درک طابنتـسا 
رد مه  ود ، نیا  .دراد  مه  لمکم  تباقر ) تیامح و   ) فیط رـسود  یـسایس  تکراشم  نیارباـنب ، تسا ؛ یـسایس  ناریدـم  تامیمـصت 
زا رگید  ترابع  هب  دنراد ؛ هدننک  نییعت  شقن  تراظن ، یـسایس و  ياهدنیارف  رد  مه  دنراد و  لاعف  روضح  یـسایس ، ناربهر  شنیزگ 

لرتنک و هکلب  دوش ؛ یمن  هصـالخ  ربـهر ) نییعت  ماـظن و  سیـسأت   ) تاـباختنا هب  طـقف  یمدرم  یـسایس  تکراـشم  رـصنع  ماـما ، رظنم 
.تسا یسایس  تکراشم  رگید  يور  ناربهر ، يریگ  میمصت  ياهدنیارف  یمامت  رد  رمتسم  تراظن 

فظوم تلم  .متـشاذگ  جک  متـشاذگ ؛ رانک  ار  میاپ  کی  نم  رگا  دننک ، تراظن  روما ؛ نیا  رب  دـننک  تراظن  هک  دـنفظوم  مدرم  همه 
.نک (1) ظفح  ار  تدوخ  یتشاذگ ، جک  ار  تیاپ  دیوگب  هک  تسا 

تفرگ و دهاوخ  ماهلا  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هیور  زا  ام  رظن  دروم  یمالسا  يروهمج  تموکح 
کی ناـبیتشپ  تلم  رگا  .دـیدرگ (2)  نییعت  تلم  يارآ  هب  هعجارم  اـب  تموکح  لکـش  دوـب و  دـهاوخ  تلم  یموـمع  يارآ  هب  یکتم 

.دنک (3) یمن  طوقس  تلود  دش ، یتلود 

رد اهرـشق  همه  تراظن  هنحـص و  رد  شیاهرـشق  همه  تلم و  روضح  نیمه  الا  میتشادن ؛ یمالـسا  يروهمج  نیا  زا  يا  هدیاف  رگا  ام 
.تسا (4) هزجعم  کی  نیا  .همه  روما 
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ص34. ج15 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص334. ج4 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

ص121. اهتمکح ، اهدنپ و  راصق ، تاملک  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ( . 3 - ) 3
ص463. نامه ، ( . 4 - ) 4

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 347 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_320_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_320_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_320_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_320_4
http://www.ghaemiyeh.com


.درک میسرت  لیذ ، لکش  هب  ار  یسایس  تکراشم  رادومن  ناوت  یم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 

یسایس تکراشم  ینابم  يدابم و  ج )

هراشا

شنک دیلوت  رد  زیامتم  عبنمراهچ  بجوم  هک  دراد  دوجو  یـساسا  درکیورراهچ  نادنورهـش ، یتکراشم  راتفر  يدابم  ینابم و  هرابرد 
.دوش یم  یتکراشم  یسایس 

هبخن رگید  اکـسوم و  وتراـپ ، يارآ  رب  ینتبم  ییارگ  هبخن  هـیرظن  هـب  فورعم  درکیور  نـیا  یتخانـش : ناور  هـشیر  تـسخن : هاگدـید 
رازبا لاعف و  ریغ  يریوصت  اه ، هدوت  زا  هدومن و  دودـحم  ناگبخن  هب  ار  یـسایس  تکراشم  ًاتدـمع  ییارگ  هبخن  هیرظن   » .تسا نایارگ 
دننک یم  دودحم  یسایس  هبخن  نالاعف  دیاقع  هب  ار  یسایس  تکراشم  نایارگ ، هبخن  هک  یلاح  رد   (1) دهد ؛» یم  هئارا  ناگبخن  تسد 

دنوملآ .دراد  هیکت  یگنهرف  یسانش  هعماج  هب  مود  درکیور  .دنریذپ (2)  یمن  ار  يا  یسایس  مظن  چیه  یشراگیلا ، نوناق  يارو  رد  و 
رد .دنا  هدرک  هعلاطم  هاگدید  نیا  هب  هجوت  اب  ار  ییایـسآ  ییاقیرفآ و  ياه  گنهرف  زندـیگدروفیلک ، هتفرـشیپ و  روشک  دـنچ  ابرو ، و 

.دوش (3) یم  رارقرب  يراتخاس  یّلع و  هطبار  ًاموزل  یسایس ، گنهرف  یسایس و  تکراشم  نیب  هاگدید  نیا 

شنک راتفر و  هنوگره  يداصتقا ، یسانش  هعماج  هب  کسمت  اب  موس  درکیور 
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یسایس تکراشم  ظاحل ، نیدب  .دنک  یم  وجو  تسج  يداصتقا  تالوحت  دیلوت و  هویـش  طباور و  کشخ  بوچراهچ  رد  ار  یـسایس 
هدـش و رامثتـسا  هقبط  ندـش  یـسایس  نآ ، ماجنارـس  هک  تسا  دوخ  تیعـضو  زا  یتاقبط  یهاگآ  يانعم  هب  یتسیـسکرام  درکیور  رد 

.تسا (1) مکاح  هقبط  هیلع  بالقنا 

درکیور نیا  .دراد  رظن  یـسایس  دیاقع  گنهرف و  رب  یـسایس  ماظن  مدقت  هب  دراد و  رارق  قوف  هاگدـید  هس  لباقم  رد  مراهچ : هاگدـید 
دناوـت یم  یـسک  هـچ  اـما  دـناد ؛ یم  شنادنورهـش  ( Virtu  ) تلیــضف يدازآ و  رد  ار  یتـلم  ره  تـمظع  یلواــیکام  ریثأــت  تـحت 

تاظحل رد  تخب  ساـسارب  زین  شنمـالاو  ناربهر  درادـن ؛ ( Virtu  ) مدرم هدوت  دـنک ؟ داجیا  هعماـج  رد  ار  تلیـضف  یـشیدنادازآ و 
لح هار  ود  قوـف ، تسب  نب  زا  رارف  يارب  یلواـیکام  درک ؟ دـیاب  هچ  سپ  تسین ؛ نکمم  هشیمه  .دـننک  یم  روـهظ  یخیراـت  ساـسح 
زار ناشیا  لاح  ره  هب  یلو  تسا ؛ يرازبا  درکیور  اب  نید  هب  لوایکام  تشگزاب  .دهد  یم  داهنـشیپ  ار  دمآراک ) نید  بوخ و  نوناق  )

(Virtu  ) ار یمومع  ریخ  تلیـضف و  هک  دناد  یم  یبهذم  ياهداهن  تبثم  لاعف و  شقن  ار ، یمور  ياه  يروهمج  تمظع  تیقفوم و 
.دندرک (2) یم  هنیداهن  رشتنم و  هعماج  رد 

یم بورـشم  قوف  ینابم  زا  کـی  مادـک  زا  ینیمخ  ماـما  هاگدـید  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  قوف  ياـه  هیرظن  هب  هجوت  اـب  نونکا 
تکراشم ناشیا ، یسایس  يارآ  تیعماج  ینیمخ و  ماما  یسایس  هشیدنا  ینابم  هب  هجوت  اب  تفگ : ناوت  یم  لامجا  هب  خساپ  رد  دوش ؟

ای للع  ظاحل ، نیدب  .دریگ  یم  هرهب  مه  لمکم  یبهذم و  ياهرواب  یسانش ، ناور  یـسانش ، هعماج  یفـسلف ، ددعتم  ینابم  زا  یـسایس 
هداس يدنیارف  یسایس  تکراشم  عناوم 

ص:322
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رپ موهفم  هبناج  همه  ناشن  كرد  بجوم  هتفگ ، شیپ  یـسایس  تکراشم  ینابم  زا  یکی  هب  دومج  هنوگره  رگید ، تراـبع  هب  تسین ؛
.دش دهاوخ  یسایس  تکراشم  زار  زمر و 

ماما یسایس  هشیدنا  رب  ینتبم  ینید  ماظن  رد  یسایس  تکراشم  ینابم  اه و  صخاش  اهریغتم ، یسررب  ارقتسا و  هب  نونکا  همدقم ، نیا  اب 
.میزادرپ یم  ینیمخ 

یمالک ینابم  . 1

هراشا

عـضوم زا  دنک و  یم  وگو  تفگ  نید ، تیهام  ناسنا و  یتسه ، دیحوت ، هرابرد  هک  تسا  یمالـسا  فراعم  زا  یـشخب  یمالک ، ینابم 
رد لقع  شقن  نازیم  هاگیاج و  رـشب ، یگدنز  رد  نید  تلاخد  ورملق  فادها و  .دزادرپ  یم  نید  لوصا  زا  عافد  هب  لقن  ًاضعب  درخ و 

ریثأت هک  دنتـسه  یمهم  تاعوضوم  هلمج  زا  یعامتجا  يدرف و  تایح  رد  دوخ  تشونرـس  نید و  هرابرد  لقع  يرواد  نید ، شریذـپ 
یـسایس ياه  يریگ  میمـصت  فلتخم  ياه  هصرع  رد  یندم  هعماج  مدرم و  تراظنو  يأر  قح  دودح  یـسایس و  تکراشم  رب  يدـج 

.دنراد

زا یخرب  هب  تمسق  نیا  رد  .درک  یسررب  ماما  یسایس  هشیدنا  رد  يدایز  دح  ات  یمالک  تاضورفم  اب  ناوت  یم  ار  قوف  ياه  صخاش 
.تخادرپ میهاوخ  ناملسم  نادنورهش  یسایس  قوقح  هرابرد  ناشیا  يداهتجا  ریسافت 

ناسنا تفالخ  دیحوت و  . 1/1

اب دـیحوت )  ) ضرف شیپ  نیا  ایآ  اما  دنتـسه ؛ ضرف  شیپ  ياراد  تموکح ، لیکـشت  زا  لبق  ناناملـسم  هک  دـهد  یم  ناـشن  لـصا  نیا 
يزیواتسد یهلا  تیمکاح  دیحوت و  لصا  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  تسا ؟ ضراعت  رد  یسایس  تکراشم  يرالاس و  مدرم  ناسنا ، تفالخ 

يدیحوت هعماج   » هکلب تسین ؛ مدرم  یسایس  قوقح  بلس  يارب  بسانم 

ص:323
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ار ناسنا  مالسا  ، » ماما يدیحوت  هشیدنا  رد  هک  ارچ   (1) تسه » مه  امرفنامرف  تسا ] ] ربنامرف هک  یلاح  نیع  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم 
.تسا هدرک  قلخ  شا  یعامتجا  تایح  (2) و  شدوخ » رب  طلسم  ار  ناسنا  تسا و  هدرک  قلخ  دازآ 

...تسا مرج  نیا  ار ، يدازآ  میدرک  اـطعا  هکنیا  هـملک  .تسا (3)  هدرک  راذـگاو  وا  هب  ار  شیاهراک  دـیرفآ و  ار  فلکم  یلاـعت  قح 
يادخ میزومآ (5)  یم  ار  رـشب  يدازآ  لصا  دیحوت ،]  ] يداقتعا لصا  نیا  زا  ام  .هداد (4)  يدازآ  مالـسا  مدرم ، هب  هداد  يدازآ  ادخ 
.مینکب (6) لیمحت  ار  يزیچ  کی  ناناملسم  هب  ام  هک  تسا  هدادن  قح  ام  هب  مالسا  ربمغیپ  تسا ؛ هدادن  قح  ام  هب  یلاعت  كرابت و 

نید تیعماج  تیلمکا و  لصا  . 1/2

ورملق یگدرتسگ  زین  ندوب  لماک  همزال  تسا و  نآ  ندوب  لماک  تیمتاخ ، همزال  ناـیدا و  متاـخ  مالـسا ، نید  ینیمخ ، ماـما  رظنم  زا 
.دراد ددعتم  داعبا  رشب ، ددعتم  ياهزاین  ناسنا و  تیهام  ترطف و  قباطم  هک  يوحن  هب  تسا ؛ نآ 

نآرق .دراد (7)  مکح  روتـسد و  دوش ، یم  ربق  دراو  هک  یعقوم  اـت  دوش  یم  دـلوتم  هک  يزور  زا  ناـسنا  یگدـنز  ماـمت  يارب  مالـسا 
.تسا (8) زیچ  همه  مدآ  هک  روط  نیمه  تسا ؛ يزاس  ناسنا  باتک  کی  ینعی : تسا ؛ زیچ  همه  رب  لمتشم 

، دوخ يایوپ  يداهتجا  شور  هب  هجوت  اب  نید  هب  ینیمخ  ماما  هاگن  ظاحل ، نیدب 

ص:324

ص469. ج11 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص286. ج1 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

ص59. هدارا ، بلط و  ومه ، ( . 3 - ) 3
ص406. ج3 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ( . 4 - ) 4

ص388. ج5 ، نامه ، ( . 5 - ) 5
ص46. ج3 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 6 - ) 6

ص 29. اهتمکح ، اهدنپ و  راصق ، تاملک  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ( . 7 - ) 7
ص121. ج3 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 8 - ) 8
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روما رگید  اهنآ و  رب  تراظن  ناریدم و  شنیزگ  تموکح ، لکـش  مدرم ، يأر  قح  یتح  يا  هلئـسم  چـیه  زا  تسا و  يرثکادـح  هاگن 
جردنم یسارکومد  مالـسا ، رد  : » دیامرف یم  ور ، نیازا  تسا ؛ هدرکن  راذگورف  یـسایس  تردق  لرتنک  یعامتجا و  یگدنز  هب  طوبرم 

(2) دریگ .» یم  همشچرس  مالسا  زا  ندم  تسایس  .دنا  هدرک  یفرعم  دب  ار  مالسا   » (1) تسا ؛»

فطل هدعاق  . 1/3

بجاو مزال و  دـنوادخ ، رب  نآ  يادا  دـنک ، یم  کیدزن  تعاطا  هب  رود و  تیـصعم  زا  ار  ناسنا  هچنآ  یمـالک ، هدـعاق  نیا  ساـسارب 
مالسا ماکحا  تیعبت  هب  لئاق  یلقع و  حبق  نسح و  رادفرط  هک  ینیمخ  ماما  هلمج  زا  فورعم  ناملکتم  تیرثکا  ار  فطل  هدعاق  .تسا 
يرشب یگدنز  زاین  دروم  تاررقم  ماکحا و  زا  هچنآ  دنوادخ  هک  دننک  یم  مالعا  ور  نیا  زا  .دنا  هتفریذپ  دنتسه ، دسافم  حلاصم و  زا 

.تسا (3) هدرک  نایب  ار  یسایس  روما  نایرج  رب  تراظن  یسایس و  تکراشم  مدرم ، یسایس  قوقح  نوچمه  یتاعوضوم  هلمج  زا 

یهقف ینابم  . 2

هراشا

رب هوالع  یهقف  ینابم  .تسا  هتفهن  یهقف  دـعاوق  لوصا و  رد  یـسایس  تراظن  تکراشم و  هراـبرد  حرطم  ثحبم  نیرت  يداـینب  اـیوگ 
ینید ماکحا  تحت  ار  نادنورهـش  یـسایس  شنک  زین  یـسایس  هصرع  رد  اهدیابن  اهدـیاب و  بلاق  رد  نایمدآ  لاعفا  ندرک  دـنم  هطباض 

هعماج مدرم و  يارب  ایآ  هک  تسا  هقف  زا  یلصا  شسرپ  اجنیا  رد  .دهد  یم  رارق 

ص:325

ص234. ج4 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
ص270. ج1 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ( . 2 - ) 2

ص29. اهتمکح ، اهدنپ و  راصق ، تاملک  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ك.ر : ( . 3 - ) 3
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.دوش یم  هراشا  یسایس  تکراشم  یهقف  ینابم  زا  یخرب  هب  راو  تسرهف  شخب  نیا  رد  تسا ؟ لیاق  یسایس  قوقح  یندم ،

اروش . 2/1

تروص رد  .تساه  يریگ  میمـصت  تموکح و  رد  تسا  یـسایس  تکراشم  لاـعف و  روضح  یـسایس ، حالطـصا  رد  اروش  زا  دوصقم 
يزاس میمصت  حطس  رد  مه  يزاس و  ماظن  حطس  رد  مه  ار  ییاروش  تیریدم  یعون  مالـسا  تفگ : ناوت  یم  یموهفم ، نینچ  شریذپ 

.تسا (1) هتفریذپ  یمالسا  تلود  ندرک  دمآراک  يارب 

اه مهف  اـه و  لـقع  هک  ارچ  تسا ؛ يأر  دادبتـسا  يورکت و  زا  زیهرپ  روـما و  رد  مدرم  نداد  تلاـخد  ياـنعم  هب  اروـش  ماـما ، رظنم  زا 
.تسا رت  کیدزن  قح  هب  كان  ههبش  دراوم  رد  تیرثکا  يأر  یتروشم و  رظن  دنتسه و  نوگانوگ  توافتم 

اب ربهر  دیاب  .دوش (2)  لمع  تیرثکا ، نآ  هب  ات  دنیوگب : ...دنهدب  دـنراد  يرظن  رگا  نایاقآ  نایاقآ ، اب  منک  تروشم  هک  تسانب  نوچ 
؛ تسین مه  تروشم  تسین ؛ ههبـش  هک  يروما  رد  دشاب  ههبـش  هک  تسا  یتقو  رد  تروشم  ...دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  تاضق ، تروشم 

رگا دـننک و  تروشم  اـه  يریگ  میمـصت  رد  تلم  ناگدـنیامن  اـب  ًاـمئاد  روـما  نارادـمامز  دـیاب  عـطق  روـط  هب  تموـکح  نیا  رد   (3)
.دنشاب (4) هدنریگ  میمصت  ییاهنت  هب  دنناوت  یمن  دننکن ، تقفاوم  ناگدنیامن 

، تحلـصم صیخـشت  عمجم  یمالـسا و  ياروش  سلجم  ناگربخ ، سلجم  ییاروش  تامیمـصت  ینیمخ  ماما  هاگدـید  زا  ظاحل  نیدـب 
.تسا ارجالا  مزال 

ص:326

مدرم شیاـمه  نیمّود  تـالاقم  هعومجم  یموهفم ،» عاـنتما  اـی  ناـکما  ینید ، يرـالاس  مدرم  يدـمحاریم « ، روصنم  ك.ر : ( . 1 - ) 1
.113 ص107 - ج1 ، ینید ، يرالاس 

.517 ص516 - ج14 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2
ص213. ج12 ، نامه ، ( . 3 - ) 3

ص436. ج5 ، نامه ، ( . 4 - ) 4
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دندرک نییعت  ار  يدرف  مه  اهنآ  یتقو  دننک ؛ نییعت  ناشتموکح  يربهر  يارب  ار  یلداع  دـهتجم  ات  دـنداد  يأر  ناگربخ ، هب  مدرم  رگا 
ذفاـن شمکح  دوـش و  یم  مدرم  بختنم  یلو و  وا  تروـص  نیا  رد  تسا ؛ مدرم  لوـبق  دروـم  وا  ًارهق  دریگب ، هدـهع  هب  ار  يربـهر  اـت 

.تسا (1)

ای هکلب  تسین ؛ تعیرش  ربارب  رد  عیرـشت  يانعم  هب  میقتـسم ) ریغ  میقتـسم و   ) مدرم اب  تروشم  يریگ و  يأر  موهفم  هب  اروش  نیاربانب ،
تعیرش يارجا  يارب  ینالقع  هویش  نیرتهب  فشک  موهفم  هب  ای  تسا  یتموکح  ماکحا  طابنتـسا  يارب  داهتجا  شور  دربراک  يانعم  هب 

.تسا ناشدوخ  تشونرس  رب  مدرم  یندم و  هعماج  تکراشم  قح  ینیع  ققحت  رازبا  اروش ، لصا  ظاحل ، نیدب  .تسا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 2/2

همه هنیمز ، نیا  رد  تاـیاور  تاـیآ و  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرفود  مالـسا ، یعاـمتجا  میلاـعت  نـیرت  مـهم  زا  یکی 
زین یسایس  هعماج  رد  مدرم  یمومع  قوقح  رب  ناناملسم  ینید  تیلوئسم  رب  هوالع  هضیرفود  نیا  .دنهد  یم  رارق  باطخ  ار  ناناملـسم 

.دنوش یم  یسایس  تابث  بجوم  حیحص  يارجا  تروص  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دننک ؛ یم  تلالد 

رمعت ملاظملا و  درت  ...ضئارفلا و  ماقت  اهب  همیظع ، هضیرف  ءاحلـصلا و  جاهنم  ایبنالا و  لیبس  رکنملا  نع  یهنلا  فورعم و  هب  رمـالا  نا 
ضئارف ریاس  هک  تسا  یگرزب  هضیرف  .تسا  ناحلاص  شور  ایبنا و  هار  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .رمالا (2) میقتسی  ...ضرالا و 
.دزاس یم  راوتسا  تیبثت و  ار  تموکح  هیاپ  ...دوش و  یم  دابآ  نیمز  هدش و  فرطرب  ملاظم  ...دوش  یم  اپرب  نآ  هلیسو  هب  تابجاو  و 
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فورعم و هب  رما  فیلکت  يانبم  رب  مالسا  تشاد ، داقتعا  تبیغ  رصع  رد  یعیش  یمالسا  تموکح  نیتسخن  سیسأت  اب  زین  ینیمخ  ماما 
کی دارفا ، یعامتجا  ماقم  هاگیاج و  تیعقوم ، زا  رظن  عطق  زین  اهنآ  تراظن  هداد و  رارق  رگیدکی  رظان  ار  نیملـسم  همه  رکنم ، زا  یهن 

.تسا یمومع  قح 

کی ...دـیتسه  یعار  نات  همه  ینعی  ...عار  مکلک  ...دوش  حالـصا  هعماج  هک  تسا  نیمه  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـصا 
.دـنک فورعم  هب  رما  هکنیا  هب  هدرک ، مزال  يدرف  ره  هب  ...مییوگب  ارچ »  » همه هب  هک  هدرک  راداو  ار  همه  هک  تسا  يا  هماـنرب  نوچمه 

یفارحنا کی  وا  زا  رگا  تسه ، مه  هبترم  یلعا  یلیخ  مدرم  رظن  هب  هک  يدرف  کـی  زا  نییاـپ  ًـالثم  مدرم  رظن  هب  یلیخ  درف ، کـی  رگا 
.نکن (1) دوب ، فارحنا  تراک  نیا  دیوگب : شلباقم ، رد  تسیاب  .نک  یهن  وگب ، وا  هب  ورب  هتفگ  مالسا  دید ،

؛ دـنک یم  افیا  یمالـسا  هعماج  یلخاد  تسایـس  تفاب  رد  ار  یـساسح  یمیظنت  شقن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـصا  ور  نیا  زا 
قح یهقف  یعرش و  ساسا  ظاحل ، نیدب  .دنک  یم  دوخ  یعامتجا  یسایس  تشونرـس  رد  تکراشم  هب  فلکم  ار  ناناملـسم  همه  اریز 
درف هطبار  تلود ، اب  درف  هطبار  یگدنز  داعبا  همه  هک  ارچ  درک ؛ وجو  تسج  لصا  نیا  رد  دیاب  ار  مدرم  یـسایس  تراظن  تکراشم و 

.دوش یم  لماش  ار  ناناملسم  ...و  تلود  اب  بازحا  هطبار  درف ، اب 

، نینمؤملا حـصن  تعیب ، لیبق : زا  یمیهافم  هدـش ، هراشا  میهافم  رب  هوالع  هک  دـیامن  یم  مزال  هتکن  نیا  رکذ  یهقف ، ینابم  ياـهتنا  رد 
ناـکما غارفلا  هقطنم  هحاـبا ، لـصا  رثـکا ، لـقا و  نیب  نارودـلا  دـنع  تیرثـکا  حـیجرت  ماـظن ، ظـفح  بجاو ، همدـقم  ییاـفک ، بجاو 
قیقحت رظن و  فرص  اهنآ  رکذ  زا  مالک  هلاطا  تلع  هب  هک  دنبات  یم  رب  ینیمخ  ماما  هعیش و  یسایس  هقف  رظنم  زا  ار  یـسایس  تکراشم 

.مینک یم  لوکوم  يرگید  تصرف  هب  ار  نآ 
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يراتخاس ياهراکزاس  ینابم و  . 3

هراشا

، يداهن ریغ  يداهن و  هب  اهراکزاس  اه و  هویش  ظاحل  هب  ار  یسایس  تکراشم  ناوت  یم  ماما ، یسایس  هشیدنا  ارآ و  عومجم  هب  هجوت  اب 
لرتنک رد  میقتـسم  روط  هب  مدرم  يداهن ، یـسایس  تکراشم  رد  .درک  میـسقت  يراتخاس  ریغ  يراـتخاس و  اـی  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و 
مهارف ار  تردق  لرتنک  راهم و  هنیمز  تردق  يراتخاس  عیزوت  تیفیک  ای  اه  هورگ  بازحا و  هکلب  دنرادن ؛ تکراشم  یـسایس  تردـق 

.دننک یم 

میقتـسم ریغ  يداهن و  تکراشم  رد  یهورگ  ياه  شیارگ  يا و  هشیلک  یگژیو  میقتـسم ، ریغ  اـب  میقتـسم  تکراـشم  قرف  نیرت  مهم 
میقتـسم تکراشم  رد  .تسا  دارفا  یـشزرا ) یـساسحا ، یکاردا ، زا  معا   ) تینهذ رب  ینتبم  رثأتم و  هک  میقتـسم ، تکراشم  اـما  تسا ؛

نکل تسین ؛ یندم  هعماج  هتفای و  نامزاس  ناگبخن  تاکاردا  رب  ینتبم  نانآ  تکراشم  دنتسه و  هاگآ  دوخ  تامیمـصت  دنور  زا  دارفا 
دنمداهن تکراشم  بیع  نیرتمهم  هکنیا  امک  هک  روط  نامه  تسا ؛ نآ  یگدزّوج  یـساسحا و  میقتـسم  تکراشم  بیـسآ  نیرت  مهم 
تامازلا ناشیا و  ینابم  هجوت  اب  ماما  رظنم  زا  اّما  تسا ؛ یلم  يدرف و  حلاصم  رب  یبزح  عفانم  حیجرت  ییارگ و  هورگ  ندوب ، يا  هشیلک 

.مینک یم  یفاکشدبلاک  ار  هلئسم  نیا  تمسق  نیا  رد  دراد ؟ حیجرت  کی  مادک  ناریا ، مدرم  یگنهرف 

یندم هعماج  . 3/1

زا غراف  یعامتجا  تردـق  هزوح  .یعامتجا  تردـق  یـسایس ؛ تردـق  دراد : دوجو  مه  زا  کفنم  هزوحود  یـسایس  هعماـج  حطـس  رد 
تردـق اب  تباقر  رد  یمـسر و  ریغ  تردـق  یندـم ، هعماج  عقاورد  .دوش  یم  هدـیمان  یندـم  هعماج  تسا و  یـسایس  تردـق  تلاـخد 

.تسا یمسر 

يروهمج ياقب  يدمآراک و  رارمتسا ، هک  دوش  یم  هدافتسا  ماما  ترضح  تانایب  زا 
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، ردق هچ  ره  ظاحل  نیدـب  .تسا (1)  بالقنا  زوسلد  لاعف و  ياه  هورگ  ناگبخن و  هناداقن  لاعف و  تکراشم  هیاـس  رد  طـقف  یمالـسا 
يروهمج ماظن  یهورگ  يداهن و  تکراشم  تبـسن ، نامه  هب  دشاب ، هتـشاد  رت  يدج  روضح  یلم  عفانم  بوچراهچ  رد  یندم  هعماج 

.دش دهاوخ  رتشیب  تاجاجوعا  تاهابتشا و  زا  یسایس  تردق  ظفح  لرتنک و  تهج  یمالسا ،

یسایس بازحا  . 3/2

صخـشم و ياه  همانرب  يژولوئدـیا و  رب  ینتبم  ینامزاس  ياراد  هک  دنتـسه  یندـم  هعماج  زا  یـصاخ  لکـش  عقاورد  یـسایس  بازحا 
طرش شیپ  هتفای ، هعسوت  یندم  هعماج  ظاحل ، نیدب  .دنتسه  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ، یـسایس ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  نودم 
تسا یسایس  یبهذم و  یتاقبط ، ياه  فاکش  زا  یـشان  نانآ  شیادیپ  هک  تسا  یـسایس  بازحا  مهم  هتکن  .دنتـسه  بازحا  سیـسأت 
لاؤس نیا  همدقم  نیا  اب  .دـنزادرپ  یم  یـسایس  تردـق  اب  تباقر  تراظن و  لرتنک ، هب  یـساسا  نوناق  یلم و  عفانم  بوچراهچ  رد  هک 

؟ تسیچ یبزح  تیلاعف  بزح و  هرابرد  ماما  هاگدید  هک  دوش  یم  حرطم 

یخرب .دراد  دوجو  ماما ، یسایس  هشیدنا  هرابرد  یتوافتم  ریسافت  اه و  هاگدید  ور ، نیازا  تسا ؛ توافتم  بزح  هرابرد  ناشیا  نانخس 
ماظن رد  نآ  درکراک  زا  ار  بازحا  يرظن  ياـه  هنیمز  دـیاب  ماـما  هاگدـید  حیحـص  كرد  يارب  .دـندرک  دـییأت  يا  هدـعو  یفن  ار  نآ 
ینابم هب  عافد  دـییأت و  تساهنآ و  یفنم  درکلمع  هب  رظاـن  بازحا  هراـبرد  ماـما  یفنم  هاگدـید  ینعی : درک ؛ ادـج  یمالـسا  يروهمج 

.ددرگ یم  زاب  بازحا  تبثم  هژیوراک  دوخ و  يداهتجا  يرظن و 

تباقر و عونت ، رثکت و  تکراشم ،  ) بزح مّوقم  ياه  هفلؤم  هب  ماما  مامتها 
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دـیکأت و زین  روکذـم  رـصانع  تینیع  ققحت و  يارب  ناشیا  نآ  رب  هوالع  دـنک ؛ یم  دـییأت  ار  اهنآ  ماما  هک  دـهد  یم  ناـشن  تاـباختنا )
.دنتشاد (1) رارصا 

فالتخا تلم ، کی  رد  رگا  ...دشاب  دیاب  فلتخم  ياه  هقیلـس  .دشاب  مه  دیاب  تسه ، يأرود  دـشاب ، مه  دـیاب  تسه و  رکفتود  هتبلا 
فالتخا دـشاب ؛ دـیاب  فـالتخا  .تسا  صقاـن  سلجم ، نیا  دـشابن ، فـالتخا  سلجم ، کـی  رد  رگا  .تسا  صقاـن  نیا  دـشابن ، هقیلس 

ود دیاب  مه ، نمـشد  میوشب  هتـسدود ، ام  هک  دشابن  نیا  هجیتن ، نکل  دـشاب ؛ دـیاب  اهنیا  .لاجنج  راج و  هثحابم ، يأر ، فالتخا  هقیلس ،
.میشاب (2) مه  تسود  میراد  فالتخا  هک  یلاح  رد  میشاب ؛ هتسد 

ياه هورگ  تباقر  یـسایس ، رثکت  عونت و  اب  يرظن  ظاحل  هب  ینیمخ  ماما  دوش ، یم  هدیمهف  قوف  يداهتجا  طابنتـسا  زا  هک  روط  نامه 
، دنتسه یسایس  بزح  یلـصا  ناکرا  تامّوقم و  زا  یگمه  هک  نالوئـسم  لامعا  رب  يداهن  تراظن  تاباختنا و  رد  تکراشم  یـسایس ،

یفنم یبیرخت و  درکلمع  اه و  تیلاعف  هب  رظان  هک  دـنک  یم  رداص  مکح  بزح ، یفن  هب  ماـما  يدراوم  رد  ور ، نیازا  دـنک ؛ یم  عاـفد 
.دشاب اهنآ 

...يربارب یهاوخ و  يدازآ  هدـنبیرف  ياهراعـش  اب  ییاه  هیمالعا  شخپ  اب  هدـنبیرف  فلتخم و  یماسا  اب  ییاه  هورگ  هدـش  هدـید  ًاریخا 
یمالسا يروهمج  بوچراهچ  رد  .دـندرک (3)  اه  ییامیپهار  يرازگرب  يارب  توعد  تاعامتجا و  لیکـشت  ییارگ و  هقرفت  هب  تسد 

همه بازحا و  .درک (4)  میهاوخن  لمحت  ار  یـسایس  روما  رد  يراکبارخ  یلو  دـننکب ؛ رظنراهظا  هنادازآ  دـنناوت  یم  بازحا  یماـمت 
.دشاب (5) مدرم  تکلمم و  تحلصم  فلاخم  هک  یبزح  رگم  دندازآ ؛ مدرم 
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ماظن یساسا و  نوناق  بوچراهچ  رد  بازحا  تبثم  درکلمع  هدیا و  یسایس ، بزح  شریذپ  يارب  ماما  صخاش  رایعم و  هکنیا  هصالخ 
.تسا یمالسا  يروهمج 

بزح نیا  دشاب ، يرگید  زیچ  هدـیا  رگا  تسا و  بزح  هدـیا  نازیم ، .دـشاب  بوخ  یبزح  ره  ای  دـشاب  دـب  بزح ، هک  تسین  روط  نیا 
.مینک (1) هللا  بزح  ار  نامبزح  مینک ، ششوک  دیاب  ام  نیاربانب ، دشاب ؛ هتشاد  مه  یمسا  ره  .تسا  ناطیش 

.دنراد یبلاج  ترابع  دوخ  یسایس  داهتجا  مهف  هب  هجوت  اب  ماما  ناریا ، رد  یسایس  بازحا  نتفاین  لکش  تلع  هرابرد  اما 

فلتخم ام  لاثما  تکلمم  رد  بازحا  عضو  اب  اکیرمآ  هسنارف و  ناتـسلگنا ، لیبق  زا  گرزب  ياهروشک  ریاـس  رد  یـسایس  بازحا  زرط 
رد اما  ...دننک  لمع  اکیرمآ  تحلصم  فالخرب  ناشود  ره  ای  یکی  هک  دشاب  اکیرمآ  رد  بزحود  هک  دید  دیهاوخن  تقو  چیه  .تسا 

نیا دننک ، تسرد  یبازحا  ای  دننک  تسرد  ییاه  هورگ  هچنانچ  رگا  اهنیا  دنرادن ، یسایس  دید  دنرادن و  لئاسم  هب  هجوت  هک  یکلامم 
.ار وا  دننک  کمک  دـنیوگب و  کیربت  دـنیایب  نارگید  درب ، شیپ  يرما  کی  رد  بزح  کی  يادـیدناک  هکنآ  زا  دـعب  هک  تسین  روط 

؛ دننک ادیپ  یـسایس  ّمش  نادرمتلود  نارـس و  نیا  دیاب  دوش ، رادیب  تلم  نیا  دیاب  .دـننک  یم  ینکـشراک  دـننک ، یم  تفلاخم  نارگید 
.دنرادن (2) تسا ، روشک  نیا  ظفح  يارب  هک  یلئاسم  لئاسم و  هب  هجوت  .دنرادن  یسایس  مش  اهنیا 

نیازا و  دندوبن ؛ عالطا  یب  نآ  تبثم  هژیوراک  و  ماظن ) تحلصم  ظفح  ) نآ کیروئت  يانبم  ایند  رد  بازحا  تیعـضو  زا  ماما  نیاربانب ،
ترابع هب  تسا ؛ قیقد  رایـسب  تموکح  هعماج و  حـلاصم  زا  اههورگ  بازحا و  یگدـناماج  زا  ناشیا  فسأـت  راـهظا  تفلاـخم و  ور ،
یـسایس تباقر  یتکراشم ، گنهرف  یـسایس ، هعـسوت  نادـقف  ریثأت  تحت  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  ار  بزح  دوبن  ناـشیا  رگید ،

بوچراهچ رد  ملاس 
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.دناد یم  بازحا  اه و  هورگ  نایم  رد  یساسا  نوناق  زمرق  طوطخ  یلم و  حلاصم 

دادن فافک  ناشیا  رمع  یلو  دننک ؛ هنیداهن  ار  یمومع  تکراشم  دنتسناوت  شدوخ ، صاخ  يدنمـشوه  اب  ینیمخ  ماما  هکنیا  هصالخ 
هنیمز ماما ، يرظن  ياه  هیام  تسد  هب  هجوت  اب  ناشیا  نادرگاش  ناگبخن و  تسا ، دیما  .دننک  دـنمداهن  ار  یبزح  يداهن و  تکراشم  ات 

.دننک مهارف  ار  یبزح  تکراشم  سیسأت 

اوق کیکفت  . 3/3

دوخ یتموکح  ماظن  تردق ، زا  هدافتساءوس  داسف و  زکرمت و  زا  يریگولج  يارب  ایند  لوادتم  ياه  يروهمج  دننامه  زین  ینیمخ  ماما 
نوئـش بیترت ، نیدـب  تسا ؛ هداد  رارق  مـه  رظاـن  دـنمنوناق ، یطاـبترا  هکبـش  کـی  رد  ار  اـهنآ  هدرک و  اـنب  اوـق  کـیکفت  رب  ینتبم  ار 

هدش يریگولج  يرگید ، هب  تبسن  کی  ره  طلست  زا  کیکفت و  هیئارجا (3)  هیئاضق (2) و   (1) يراذگ ، نوناق  نأش  هس  رد  تیمکاح 
ار یمالـسا  يروهمج  ماظن  راتخاس  ًـالمع  اوق  کـیکفت  ماـظن  شریذـپ  یـساسا و  نوناـق  نیودـت  اـب  ناـشیا  رگید ، تراـبع  هب  تسا ؛

لاثم يارب  .دـنک  یم  مهارف  ار  رگیدـمه  تراظن  ناکما  هنیداـهن و  ددـعتم ، زکارم  رد  یـسایس  تردـق  نوچ : تسا ؛ هدرک  یتکراـشم 
.دننک یم  لرتنک  ار  سلجم  تابوصم  نابهگن ، ياروش  ار و  هیرجم  هوق  لامعا  یمالسا ، ياروش  سلجم 

یگدنیامن ماظن  . 3/4

تامیمصت نداد  تلاخد  يارب  ار  یگدنیامن  یتکراشم  راتخاس  ماظن و  یسایس ، لئاسم  زا  دوخ  يداهتجا  مهف  هب  هجوت  اب  ینیمخ  ماما 
يارجم زا  مدرم  يارآ  و 
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یمامت سأر  رد  یمومع و  هدارا  تساوخ و  رهظم  سلجم  ماما ، رظنم  زا  .تسا  هتفریذپ  یمالسا  ياروش  سلجم  بلاق  رد  ناگدنیامن 
.تساهداهن (1)

یشرگن یگنهرف و  ینابم  . 4

هراشا

دنیارف ظاحل ، نیدـب  .دریگ  یم  تئـشن  یگنهرف  ياه  صخاش  زا  یـسایس  ییاـنتعا  یب  لـباقم  رد  یـسایس  تکراـشم  نازیم  حـطس و 
.تسا هعماج  نآ  یگنهرف  ياهرواب  یشزرا و  ینابم  يدابم و  هب  قوبسم  ینید ، هعماج  رد  صوصخ  هب  عماوج ، رد  یمدرم  تکراشم 

تینالقع . 4/1

هتفگ هب  انب  .تسا  ییارگ  لقع  یگنهرف  ورملق  رد  یـسایس  تکراشم  یـسایس و  هعـسوت  یناـبم  اـه و  صخاـش  زا  یکی  ییارگ  لـقع 
.دوش یقلت  نآ  رد  یساسا  يرـصنع  ییارگ  لقع  هک  دنک  راومه  ار  یـسایس  تکراشم  هعـسوت و  هار  دناوت  یم  یگنهرف  ربو ، سکام 

.تسا یسایس  هعسوت  اب  داضت  رد  يداقتنا  ریغ  دماج و  بصعتم ، زیتس ، لقع  گنهرف 

تردـق لرتنکو  یـسایس  تکراشم  هدـننک  لیهـست  هک  دراد  دوجو  ییاـه  یگژیو  ینیمخ  ماـما  یگنهرف  شرگن  یـسایس و  يارآ  رد 
؛ هیوناث ماکحا   (5) ایوپ ؛ داهتجا   (4) يداقتنا ؛ لقع   (3) ییارگ ؛ لوحت   (2) ییارگ ؛ نوناق  زا : دنا  ترابع  رصانع  نیا  .تسا  یسایس 
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، دوش یم  طابنتـسا  نیوانع  نیا  زا  هک  روط  نامه  .یتموکح  ماکحا  (2) و  روما ؛ رد  یجنس  تحلصم   (1) ناکم ؛ نامز و  تایضتقم 
لوـحت و لـماکت ، یپ  رد  هدـنیازف  روـط  هب  دـنک و  یم  ارگ  عـقاو  ار  هیقف  يداـهتجا  طابنتـسا  رکفت و  يدـج  روـط  هب  اـه  هفلؤـم  نـیا 

يداقتنا یتکراشم و  درخ  اـب  اـهنآ  تبـسن  فشک  قوف و  ینـالقع  رـصانع  زا  مادـکره  نتفاکـش  هتبلا  تسا ؛ دوخ  طـیحم  یگدـنزاس 
.مینک یم  رظن  فرص  نآ ، هلاطا  زا  هک  تسا  ددعتم  تاحفص  دنمزاین 

یسایس تردق  يریذپ  داقتنا  . 4/2

تحارص هب  ینیمخ  ماما  .تسا  یتموکح  نالوئسم  يریذپ  تراظن  داقتنا و  لمحت  یتکراشم ، یسایس  گنهرف  ياه  صخاش  زا  یکی 
(3) دننک .» تراظن  هک  دنفظوم  مدرم  همه   » هک دنک  یم  راهظا 

دامتعا . 4/3

لکـش هب  ینیمخ  ماما  هک  تسا  یـشرگن  یگنهرف و  ياـه  صخاـشرگید  زا  اـه  ناـسنا  تمارک  هب  مارتحا  یمومع و  هدارا  هب  داـمتعا 
.میتسه (4) مدرم  يارآ  عبات  ام  هک  دنتفگ  یم  ررکم  دنتشاد و  داقتعا  نآ  هب  يریذپان  فیصوت 

يداـبم طورـش و  رگید  زا  ود  کـی و  هجرد  هـب  نادنورهـش  ندـشن  میـسقت  نوناـق و  ربارب  رد  یناـگمه  يواــست (5)  يربارب و  . 4/4
.تسا یسایس  تکراشم  یگنهرف 
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.تسا مدرم  یسایس  تکراشم  تهج  یگنهرف  ینابم  رگید  زا  تاداقتعا  ارآ و  نایب  باختنا و  رد  يدازآ (1)  . 4/5

يرطف یلقع و  يانبم  . 5

تکراشم یسایس و  قوقح  يارب  ناوت  یم  ایآ  دسانش ؛ یم  تیمـسر  هب  نادنورهـش  يارب  ار  یـسایس  تشونرـس  نییعت  قح  لقع ، ایآ 
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  ماما  هاگدید  دش ؛ لیاق  یلقع  يرطف و  يانبم  مدرم  یسایس 

روضح و هک  دـنک  یم  قیدـصت  هاـگآدوخان  دـنک ، روصت  ار  تسایـس  هدـیچیپ  ياـه  نارحب  یمومع و  هزوـح  یـسک  ره  تقیقح  رد 
هب تموکح  هب  ندیـسر  خـیرات ، لوط  رد  ًافاضم  تسا ؛ يرورـض  مزال و  اه ، نارحب  لرتنک  تاردـقم و  نییعت  يارب  یعمج  تکراشم 

.مدرم تیاـضر  راـیتخا و  هدارا و  اـب  تموکح  مدرم ؛ تیاـضر  نودـب  ناـمکاح  يـالیتسا  هبلغ و  تسا : هتفرگ  یم  تروص  قـیرطود 
.تسا هعماج  تحلصم  لدع و  قیداصم  زا  نَسَح و  مود ، قیرط  لطاب و  ملظ و  قیداصم  زا  حیبق و  لقع  مکح  هب  لّوا  قیرط 

يانبم ار  ترطف  تعیبط و  يو  .دراد  یقیقد  ترابع  مدرم  یـسایس  قوقح  یـسایس و  تکراشم  یلقع  يانبم  هراـبرد  زین  ینیمخ  ماـما 
.تسا ناسنا  ترطف  زا  هدمآرب  عیرشت و  لبقام  يا  هلوقم  لدع ، نوچمه  تکراشم  قح  ناشیا  رظن  زا  .دناد  یم  ناسنا  قوقح 

لالقتسا و .دـشاب (2)  هتـشاد  تسد  رد  ار  دوخ  تموکح  عوـن  لکـش و  نییعت  تشونرـس و  دـیاب  هک  تسا  یتـلمره  هیلوا  قوـقح  زا 
.تسا (3) رشب  هیلوا  قوقح  زا  ...هک  تسا  يزیچ  اتود  يدازآ ،
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.دشاب (1) دیاب  دازآ  هک  دراد  شلوبق  رشب  همه  هک  تسا  یحضاو  بلطم  کی  يارب  دنا ، هدرک  مایق  هک  ناریا  مدرم 

مهدزاود سرد  هصالخ 

هاگتساخ ظاحل  هب  تفای و  ریگمشچ  هعـسوت  ریخا  ياه  ههد  رد   ( Political Partic ipation یسایس (  تکراشم  هژاو  دنچ  ره 
رد یعامتجا  دادرارق  هیرظن  يریگ  لکـش  يرگنـشور و  رـصع  روهظ  اـسیلک و  تیمکاـح  یـشاپورف  زا  سپ  مهدزناـش  نرق  زا  يرظن 

تیلاعف فلتخم  حوطس  رد  یندم  هعماج  درف و  لاعف  روضح   ) تکراشم موهفم  یلو  تفرگ ؛ لکش  نیمز  برغم  رد  یـسایس  یگدنز 
، رالوکـس ینید و  زا  معا  اه  تموکح  یمامت  هک  تسا  يریـسکا  یـسایس ، تکراشم  .درادن  صاصتخا  هتینردم  رـصع  هب  تیمکاح )

.دنراد زاین  نآ  هب  يدادبتسا  یتح  یتنطلس و  يروهمج و 

فیلاـکت رب  ینتبم  رگید  يوس  زا  یتباـقر و  یـسایس  قوقح  یپ  رد  یفرط  زا  دراد ؛ هیوسود  هناـگود و  هژیوراـک  یـسایس  تکراـشم 
، تیامح تباقر و  اه ، تیامح  اه و  تساوخرد  فیلکت ، قح و  هب  فوطعم  یـسایس ، تکراشم  نیاربانب ، تسا ؛ یتیاـمح  یـسایس - 

لاعف ياه  شـالت  زا  يا  هعومجم  یـسایس » تکراـشم   » هک درک  طابنتـسا  ناوت  یم  ماـما  تاراـبع  عومجم  زا  .تسا  تیاـمح  ذوفن و 
فیط رسود  یسایس  تکراشم  رد  نیاربانب  تسا ؛ یسایس  ناریدم  تامیمصت  حالصا  ای  تیامح  يوجو  تسج  رد  هک  تسا  یـسایس 
فده یهاگ  .دراد  تیعوضوم  هاگ  تیقیرط و  هاگ  تیاغ ، فده و  ظاحل  هب  تروشم  هتبلا  دنتـسه ؛ مه  لمکم  تباقر ) تیامح و  )
ياـنعم هب  تروشم  زین  یهاـگ  .دـنیوگ  یم  یقیرط  تروشم  نآ ، هب  هک  تسا  لـمع  هشیدـنا و  رد  تیعقاو  هب  یباـیتسد  تروـشم ، زا 

مارتحا ناگدنوش و  تروشم  قوقح  تیاعر 
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.تسا ناگدنوش » تروشم  ندوب  قح  يذ   » شریذپ یعوضوم ، تروشم  همزال  .دراد  تیعوضوم  تروشم  اجنیا  تساهنآ ؛ هب 

.دنشاب هتشاد  لاعف  یسایس  تکراشم  یمومع  روما  رد  ات  دنفلکم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هطساو  هب  مدرم 

هب رما  فیلکت  يانبم  رب  مالسا  هک  دوب  دقتعم  تبیغ  رصع  رد  یعیش  یمالسا  تموکح  سـسؤم  نیتسخن  هاگیاج ، رد  زین  ینیمخ  ماما 
ماـقم هاـگیاج و  تیعقوـم ، زا  رظن  عـطق  اـهنآ ، تراـظن  .تـسا  هداد  رارق  رگیدـکی  رظاـن  ار  نیملــسم  هـمه  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 

.تسا یمومع  قح  کی  دارفا ، یعامتجا 

ریغ يداهن و  مسقود  هب  اهراکزاس  اه و  هویش  ظاحل  هب  ار  یسایس  تکراشم  ناوت  یم  ماما ، یسایس  هشیدنا  ارآ و  عومجم  هب  هجوت  اب 
رد میقتـسم  روط  هب  مدرم  يداهن ، یـسایس  تکراشم  رد  .درک  میـسقت  يراتخاس  ریغ  يراتخاس و  ای  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  يداـهن ،

مهارف ار  تردـق  راهم  هنیمز  تردـق  يراتخاس  عیزوت  تیفیک  ای  اه  هورگ  بازحا و  هکلب  دـنرادن ؛ تکراشم  یـسایس  تردـق  لرتنک 
.دنک

لاعف و تکراشم  هیاس  رد  طقف  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ياقب  يدمآراک و  رارمتـسا ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  ماما  ترـضح  تانایب  زا 
روضح یلم  عفانم  بوچراهچ  رد  یندـم  هعماج  ردـق ، ره  ظاحل ، نیدـب  .تسا  بالقنا  زوسلد  لاعف و  ياه  هورگ  ناگبخن و  هناداـقن 

زا یسایس  تردق  ظفح  لرتنک و  تهج  یمالسا ، يروهمج  ماظن  یهورگ  يداهن و  تکراشم  تبسن  نامه  هب  دشاب ، هتـشاد  رت  يدج 
.دش دهاوخ  رتشیب  تاجاجوعا  تاهابتشا و 

ماما رارـصاو  دیکأت  دـییأت و  هدـنهد  ناشن  تاباختنا ) تباقر و  ءارآ ، عونت  رثکت و  تکراشم ،  ) بزح موقم  ياه  هفلؤم  هب  ماما  مامتها 
.دشاب مه  دیاب  تسه  يأر  ود  دشاب ، مه  دیاب  تسه و  رکفتود  هتبلا  تسا ؛ روکذم  رصانع  تینیع  ققحت و  يارب 

ص:338

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 365 

http://www.ghaemiyeh.com


دـشابن فالتخا  سلجم  کی  رد  رگا  تسا ؛ صقان  نیا  دـشابن ، هقیلـس  فالتخا  تلم  کی  رد  رگا  ...دـشاب  دـیاب  فلتخم  ياه  هقیلس 
.تسا صقان  سلجم  نیا 

.دنراد یبلاج  ترابع  ماما  ناریا ، رد  یسایس  بازحا  نتفرگن  لکش  للع  اما 

فلتخم ام  لاثما  تکلمم  رد  بازحا  عضو  اب  اکیرمآ  هسنارف و  ناتـسلگنا ، لیبق  زا  گرزب  ياهروشک  ریاـس  رد  یـسایس  بازحا  زرط 
رد اما  ...دننک  لمع  اکیرمآ  تحلصم  فالخرب  ناشود  ره  ای  یکی  هک  دشاب  اکیرمآ  رد  بزحود  هک  دید  دیهاوخن  تقو  چیه  .تسا 

نیا دننک ، تسرد  یبازحا  ای  دننک  تسرد  ییاه  هورگ  هچنانچ  رگا  اهنیا  دنرادن ، یسایس  دید  دنرادن و  لئاسم  هب  هجوت  هک  یکلامم 
.ار وا  دننک  کمک  دـنیوگب و  کیربت  دـنیایب  نارگید  درب ، شیپ  يرما  کی  رد  بزح  کی  يادـیدناک  هکنآ  زا  دـعب  هک  تسین  روط 

.دننک ادیپ  یـسایس  ّمش  نادرمتلود  نارـس و  نیا  دیاب  دوش ، رادیب  تلم  نیا  دیاب  .دـننک  یم  ینکـشراک  دـننک ؛ یم  تفلاخم  نارگید 
.دنرادن تسا ، روشک  نیا  ظفح  يارب  هک  یلئاسم  لئاسم و  هب  هجوت  دنرادن ، یسایس  مش  اهنیا 

یـسایس هعـسوت  یـسایس و  تکراشم  هدننک  لیهـست  هک  دراد  دوجو  ییاه  یگژیو  ینیمخ  ماما  یگنهرف  شرگن  یـسایس و  يارآ  رد 
؛ ناکم نامز و  تایضتقم  هیوناث ؛ ماکحا  ایوپ ؛ داهتجا  يداقتنا ؛ لقع  ییارگ ؛ لوحت  ییارگ ؛ نوناق  زا : دنا  ترابع  رـصانع  نیا  .تسا 
ار یناسنا  درخ  رکفت و  يدج  روط  هب  اه  هفلؤم  نیا  هک  دوش  یم  طابنتسا  قوف  نیوانع  زا  .یتموکح  ماکحا  روما و  یجنس  تحلـصم 

ینالقع رصانع  زا  مادکره  نتفاکـش  هتبلا  تسا ؛ دوخ  طیحم  یگدنزاس  لوحت و  لماکت ، یپ  رد  هدنیازف  روط  هب  دنک و  یم  ارگ  عقاو 
.مینک یم  رظن  فرص  نآ  هلاطا  زا  هک  تسا  ددعتم  تاحفص  دنمزاین  يداقتنا  یتکراشم و  درخ  اب  اهنآ  تبسن  فشک  قوف و 

يانبم ار  ترطف  تعیبط و  يو  .دراد  یقیقد  تارابع  مدرم  یـسایس  قوقح  یـسایس و  تکراشم  یلقع  يانبم  هراـبرد  زین  ینیمخ  ماـما 
رظن زا  .دناد  یم  ناسنا  قوقح 

ص:339

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 366 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا ناسنا  ترطف  زا  هدمآرب  عیرشت و  لبقام  يا  هلوقم  لدع ، نوچمه  تکراشم  قح  ناشیا 

هک هنوگ  نامه  دنتسه ؛ نوناق  فارـشا  تحت و  رد  اهنآ  همه  تسین و  ضراعت  تیعورـشم  تکراشم و  نیب  ماما ، يرکف  هاگتـسد  رد 
، زین یسایس  تیالو  تیعورشم  تسا ، هدش  نییعت  شیپ  زا  نیناوق  هب  قوبسم  یمالسا  يروهمج  تراظن  سیسأت و  رد  مدرم  تکراشم 

ياه ضرف  شیپ  راصحنا  رد  یقیقح  تیمکاح  اذل  تسا ؛ عیرشت  لعج و  هب  قوبسم  تیالو ، لامعا  ماقم  رد  مه  توبث و  ماقم  رد  مه 
.تسا يرگید  رب  یسک  تیالو  مدع  هعیش ، یسایس  هقف  رد  یلوا  لصا  هک  ارچ  تسا ؛ ینوناق 
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تیعورشم تکراشم و  ياهامن  ضقانتم  سرد 5:13 .

هراشا

مهدزیس سرد  یلک  فادها 

(. هللا همحر  ) ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  رد  تیمالسا  تیروهمج و  ینیشن  مه  یگنوگچ  اب  نایوجشناد  ییانشآ 

يراتفر فادها 

سرد نیا  هعلاطم  زا  سپ  دور  یم  راظتنا  نایوجشناد  زا 

.دننک نایب  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  ار  يروهمج  موهفم  . 1

.دنهد حیضوت  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  ار  ایوپ  داهتجا  کمک  اب  تیمالسا  تیروهمج و  ینیشن  مه  للع  . 2

.دنهد حرش  ماما  یسایس  هشیدنا  هب  هجوت  اب  ار  فیلکت  قح و  تبسن  . 3

.دنهد نایب  ار  باصتنا  باختنا و  هیرظن  . 4

همدقم

هتـشادن ینیع  هقباس  ضراعتم ، رهاظ  هب  میهافم  بیکرت  تلع  هب  نردـم  يایند  رد  اه و  تموکح  خـیرات  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن 
یلامجا هراشا  تسام ، ثحب  اب  طبترم  هک  اهنآ  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  هک  هدـش  بجوم  ار  يددـعتم  تاماهبا  تلع ، نیمه  هب  اـی  تسا ؛

.مینک یم 
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شزرا شور و  ینیشن  مه  تیمالسا /  تیروهمج و  فلا )

تموکح لکش  . 1

، هّدام لکـش ، هب  رظان  تیروهمج : تسا : توافتم  تحاـسود  رب  ینتبم  ناـسنا ، تیهاـم  نوچمه  تموکح  ماـما ، یـسایس  هشیدـنا  رد 
نابز هب  دوش ؛ یم  نوناق  اهرواب و  اه ، شزرا  نطاب ، حور ، اوتحم ، هب  فوطعم  تیمالـسا : تسا ؛ ناـمتخاس  راـتخاس و  بلاـق ، رهاـظ ،

؛ تسا يروهمج  ینعی  يرـشب  ياهدرواتـسد  نیرخآ  قباطم  نآ ، ياهداهن  شیارآ  هوحن  یـسایس و  راتخاس  تموکح ، لکـش  رگید ،
لکش هب  هک  تسا  لوادتم (1)  يروهمج  نامه  يروهمج  زا  ام  روظنم  دندومرف : یم  يروهمج  هژاو  ریـسفت  رد  اهراب  ماما  ور ، نیازا 

.دراد طابترا  یتموکح  ياهداهن  ینورد و  ياوق  يدنب  تروص  و 

یمالسا تموکح  لکش  . 2

هطباـضود هب  هکلب   (2) تسین ؛ یمالـسا  يروهمج  ًاـموزل  یمالـسا  تموکح  لکـش  هک  دوش  یم  هدـیمهف  ماـما  تاراـبع  عوـمجم  زا 
.تسا مدرم » تیاضر  هب  اکتا   » و یمالسا » نیناوق  تیاعر   » هطباضود نیا  .تسا  طونم  یساسا 

تلم و يارآ  هب  یکتم  تسا  یتموکح  دنا ؛ هداد  يأر  نآ  هب  رّرکم  ياه  ییامیپهار  اب  تلم  میدرک و  مالعا  ار  یمالـسا  يروهمج  ام 
.یمالسا (3) نیزاوم  دعاوق و  رب  ینتبم 

طابنتسا يارب  ار  هار  هک  دنک  یم  هفاضا  زین  ار  يرت  مهم  رـصنع  کی  قوف ، هطباض  نکرود و  هب  هکلب  دنک  یمن  افتکا  مه  نیا  هب  ماما 
هک تسا  ناکم  نامز و  تایضتقم  رصنع ، نآ  .دنک و  یم  مهارف  توافتم  یخیرات  رتسب  رد  یمالسا  تموکح 
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.داد اقترا  مزال » داهتجا   » دح ات  ار  يرهاوج » حلطصم  داهتجا   » اهدعب

هب هجوت  اب  تموکح  ییاهن  لکش  .یمومع  يارآ  هب  یکتم  تسا  یتموکح  نآ  میتسه و  یمالس  يروهمج ا  کی  رارقتسا  ناهاوخ  ام 
.دش (1) دهاوخ  نییعت  مدرم  دوخ  طسوت  ام  هعماج  ینونک  تایضتقم  طیارش و 

شور نف و  تفرـشیپ  ناکم و  نامز و  بسانت  هب  هکلب  تسین ، یمالـسا  يروهمج  رد  رـصحنم  یمالـسا ، تموکح  لکـش ، نیارباـنب ،
زا نوچ : تسین ؛ تموکح  ندرک  هزیرالوکـس  يارب  يزیواتـسد  ماما  ترابع  نیا  اهتنم  دوب ؛ دـهاوخ  توافتم  لـماکتم و  يرادـمامز ،

هدش سیسأت  ینید  نیمارف  ماکحا و  يارجا  فده  اب  تیمالـسا و  هیاپ  رب  هک  تسا  یبتکم  تموکح  یمالـسا ، تموکح  ناشیا ، رظنم 
.تسا (2)

هجوت  » و مدرم » يأر  هب  دامتعا   » و مالـسا » هب  اکتا  : » تسا هطباض  هس  رب  ینتبم  ماما ، رظنم  زا  یمالـسا  تموکح  لکـش  هکنیا  هصالخ 
ساسارب دناوت  یم  تموکح ، توافتم  لاکشا  نایم  زا  فلتخم  ياه  ناکم  اه و  نامز  رد  یسک  هچ  اما  ناکم ؛» نامز و  تایـضتقم  هب 

دنک و یم  راذگاو  مدرم  باختنا  هب  ار  دوخ  طابنتسا  داهنشیپ و  ناشیا  دنک ؟ نییعت  ار  یمالـسا  تموکح  لکـش  هتفگ ، شیپ  طباوض 
، دناد یم  دوخ  راذگتمدخ  مه  ار  ام  تسا و  ملسم  تلم  تلم ، نوچ   » یلو مرادن ؛ لیمحت  دصق  مداد و  داهنـشیپ  طقف  نم  دیامرف : یم 

نآ هب  مدرم  رگا  ماما ، یلمع  هریـس  ینابم و  هب  هجوت  اب  هک  تسا  یعیبط   (3) دهد .» يأر  ام  داهنـشیپ  هب  منز  یم  سدح  تهج  نیا  زا 
.دندرک (4) یمن  لیمحت  ار  دوخ  رظن  دنداد ، یمن  يأر 
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ص260. ج2 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
ص22. ج11 ، نامه ، ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص33. ج3 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
ص34. ج11 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ك.ر : ( . 4 - ) 4
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تیمالسا تیروهمج و  ینیشن  مه  . 3

یمومع يارآ  هب  اکتا  اب  تسا و  هداد  رارق  تموکح  يارب  مالسا  هک  یطیارش  اب  هک  تسا  نیا  یمالـسا ، يروهمج  تموکح  تیهام  »
نییعت قح  ناـشیا ، هاگدـید  زا  يروـهمج  موـهفم  نیارباـنب ،  (1) دـشاب ؛» یم  مالـسا  ماـکحا  يرجم  دـش و  لیکـشت  تموـکح  تلم ،
قوقح تکراـشم و  قح  رظاـن  تیروـهمج ، .تسا  روـشک  یموـمع  هصرع  رد  اـه  شزرا  هارمه  هب  مدرم  لاـعف  روـضح  تشوـنرس و 
تلود دنهد ، ماجنا  ار  اهراک  یهلا  تیعورشم  نودب  رگا  : » نوچ تسا ؛ تیعورشم  هب  فوطعم  تیمالسا  هژاو  یلو  تسا ؛ يدنورهش 

شور و رایتخا ، ربج و  نیب  یمالسا  يروهمج  دنورهش  یـسایس  راتفر  ور ، نیا  زا   (2) دوب ؛» دهاوخ  مّرحم  یتوغاط و  نوئش  عیمج  هب 
راصح رد  تشونرـس  نییعت  قح  ناشیا ، هاگدـید  زا  يروهمج  موهفم  رگید ، ترابع  هب  دـسر ؛ یم  لداـعت  هب  اوتحم  لکـش و  شزرا ،
تدـش هب  مالـسا  بتکم  نوچ  اهتنم  تسا ؛ یبتکم  يروهمج  نامه  یمالـسا  يروهمج  رظنم ، نیا  زا  .تسا  مدرم  تیرثکا  تاداـقتعا 

.تسین حرطم  لمع  هصرع  رد  مه  رظن و  ماقم  رد  مه  ضقانت  لکشم  تسا ، ساسح  سانلا  قح  هب  ارگ و  مدرم 

، وسود زا  نامز » تایضتقم   » رصنع و  مدرم » یهاگآ  دولآان و  عبط   » نینچمه و  مالـسا » يراد  مدرم  دادعتـسا  ، » ماما ترـضح  رظنم  زا 
.دننک یم  مهارف  ایوپ ،» داهتجا   » کمک هب  تیمالسا  اب  ار  تیروهمج  ینیشن  مه  ناکما  هک  دننک  یم  داجیا  ار  يراکزاس 

عرش يأر و  ینیشن  مه  تیعورشم /  تیلوبقم و  ب )

تیلوبقم هب  تیناقح  زاین  . 1

هفلؤم هس  رب  ینتبم  یمالسا  يروهمج  ماظن  ناکرا  دش ، هظحالم  هک  روط  نامه 

ص:346

ص105. ج3 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 1 - ) 1
ص187. ج21 ، نامه ، ( . 2 - ) 2
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هب .تسا  تیلوبقم  تیمها  هفلؤم و  هس  یجنـس  تبـسن  رد  نخـس  اما  تسا ؛ مه  لمکم  هدـینت و  مهرد  تیلوبقم ) تیالو ، تیناـقح ، )
.تسا یمالسا  يروهمج  تموکح  سیسأت  رد  لّوا  هلحرم  حطـس و  .دراد  زاین  تیلوبقم  هب  حطـسود  رد  تیالو  تیناقح و  یلک  روط 

.تسا سیسأت  رارقتسا و  طرش  مدرم ، تیاضر  تیرثکا و  يأر  هلئسم  هلحرم  نیا  رد 

مراد امش  زا  هناردارب  ياضاقت  مهد و  یم  يأر  یمالـسا  يروهمج  هب  مدوخ  نم  .دیهد  يأر  دیهاوخ  یم  هچ  ره  هب  هنادازآ  همه  امش 
شزرا یمالسا و  يروهمج  دوخ ، یـسایس  دشر  تیارد و  اب  ناریا  یمالـسا  هعماج  .دـینک (1) کمک  یمالـسا  رما  نیا  رد  نم  هب  هک 

هب یسایس  ماظن  نییعت  .دنا (2) هدنام  رادافو  گرزب  نامیپ  تعیب و  نیا  هب  دـنا و  هتفریذـپ  ار  ادـخ  نیناوق  تیمکاح  نآ و  يالاو  ياه 
.میراذگ (3) یم  یمومع  يارآ  هب  ار  یمالسا  يروهمج  حرط  ام  .دوب  دهاوخ  مدرم  دوخ  يارآ 

يأر هب  طونم  ار  ودره  یناقح ) تیـالو  لاـمعا   ) روما یلوت  مه  یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  مه  ماـما  ترـضح  رگید ، یتراـبع  رد 
.دنک یم  تیلوبقم )  ) تیرثکا

دهتجم ات  دـنداد  يأر  ناـگربخ  هب  مدرم  رگا  .نیملسم (4)  تیرثکا  يأر  هب  دراد  یگتـسب  تموکح ، لیکـشت  نیملـسم و  روما  ّیلوت 
شمکح دوش و  یم  مدرم  بختنم  یلو  وا  ...دـندرک  نییعت  ار  يدرف  مه  اهنآ  یتقو  دـننک ، نییعت  ناشتموکح  يربهر  يارب  ار  یلداع 

.تسا (5) ذفان 

هـصرع رد  مدرم  یـسایس  تکراـشم  هلحرم ، نیا  رد  .تسا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  يدـمآراک  رارمتـسا و  رد  مود  هلحرم  حـطس و 
حیحص نایرج  رب  تراظن  يدمآراک و 

ص:347

ص408. ج6 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ( . 1 - ) 1
ص367. ج18 ، نامه ، ( . 2 - ) 2
ص 358. ج 4 ، نامه ، ( . 3 - ) 3

دنس 657. ینیمخ ، ماما  زا  هدش  رشتنم  دانسا  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ( . 4 - ) 4
ص371. ج21 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 5 - ) 5

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 374 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_347_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_347_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_347_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_347_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_347_5
http://www.ghaemiyeh.com


رب یسایس  تکراشم  قح  یعرش  هلدا  صوصن و  لیلد  هب  مدرم  هلحرم ، نیا  رد  رگید  ریبعت  هب  تسا ؛ ینوناق  یعرش و  نیزاوم  رب  روما 
يدمآراک تیالو و  طیارـش  رارمتـسا  هب  هیقف  یلو  تیعورـشم  رارمتـسا  ینعی  دنراد ؛ ار  يربهر  یتح  تموکح ، روما  يراجم  یمامت 

.تسا

دنک یم  لمع  هک  یلئاسم  رد  یعامتجا  لیاسم  رد  یـسایس  لئاسم  رد  دـننکب  رظن  راهظا  دنـشاب ، روما  رظان  ناش  همه  نآلا  دـیاب  تلم 
قلطم و ار  دوخ  دیابن  سک  چیه  ...دوش  یم  هعماج  دشر  ثعاب  هدنزاس  اجب و  داقتنا  .تسین  فالتخا  شموهفم  ...لکـشت  تلود (1) 

یم لاکشا  دهاوخ ؛ یم  هثحابم  .دصقم  هب  دسر  یمن  هثحابم  یب  مه  یسایس  روما  ...تسا  هئطوت  ریغ  داقتنا  .دنیبب (2)  داقتنا  زا  ياربم 
ربارب رد  ًامیقتسم  هک  دراد  قح  تلم  دارفا  زا  يدرف  ره  .دریگ (3)  یمن  ار  شیولج  سک  چیه  ار  نیا  .دهاوخ  یم  لدب  در و  دهاوخ ؛

رگا تروص  نیا  ریغ  رد  دـهدب و  هدـننک  عناـق  باوج  دـیاب  وا  دـنک و  داـقتنا  وا  هب  دـنک و  حاـضیتسا  ار  نیملـسم  رادـمامز  نیریاـس ،
یم تسد  زا  ار  دوخ  تیعورشم  تسا و  لوزعم  يرادمامز  ماقم  زا  دوخ  هب  دوخ  دشاب ، هدرک  لمع  دوخ  یمالـسا  فیاظو  فالخرب 

دهد (4)

ياه نامرآ  ار  حیحص  ریغ  زا  حیحص  داقتنا  كالم  هراشا و  یهورگ  یبزح و  تکراشم  داقتنا و  ياه  بیـسآ  هب  هلـصافالب  ماما  هتبلا 
: دنک یم  یفرعم  مالسا  بالقنا و 

ای فذـح  رکف  رد  تهج  یب  هدرکان  يادـخ  یهورگ  ای  یـسک  ماظن  نیا  رد  رگا  .تسا  یناـیرج  یطخ و  دروخرب  زا  ریغ  داـقتنا  هتبلا 
يابقر ای  بیقر  هب  هکنآ  زا  شیپ  ًامتح  درادب ، مدـقم  بالقنا  تحلـصم  رب  ار  دوخ  طخ  حانج و  تحلـصم  دـیآرب و  نارگید  بیرخت 

.تسا (5) هدرک  دراو  همطل  بالقنا  مالسا و  هب  دنزب ، هبرض  دوخ 

ص:348

ص193. ج13 ، نامه ، ( . 1 - ) 1

ص179. ج21 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

ص268. ج17 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
ص409. ج5 ، نامه ، ( . 4 - ) 4

ص179. ج21 ، نامه ، ( . 5 - ) 5
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تیلوبقم تیعورشم و  يانبم  . 2

زا .تسا  تموکح  روما  يدـنیارف  يدـمآراک و  هصرع  رد  مدرم  تراظن  تیالو و  هفلؤمود  تاراـیتخا  ورملق  هرتسگ و  هب  مود  نخس 
فوطعم یمالـسا  نیناوق  هب  یـسایس  راتفر  یمامت  تیعورـشم  ور ، نیازا  تسا ؛ رگید  سک  رب  یـسک  تیالو  مدـع  لصا  ماـما ، رظنم 

مدرم تکراشم  تراظن و  زیچ  نامه  دـنک ، یم  طسب  ضبق و  راچد  ار  هیقف  یلو  نیمارف  تیلوئـسم و  ورملق  هچنآ  ظاحل  نیدـب  .تسا 
.دهد یم  طسب  ای  ضبق  زین  ار 

طوبرم یمومع  روما  یمامت  تسا و  قلطم  هیقف ، هقلطم  تیالو  هیرظن  رد  تیالو  هکروط  نامه  نیاربانب ، دنتسه ؛ بوچراهچ  رد  همه 
روما یمامت  تسا و  قلطم  تسا ، هدمآ  تکراشم  ثحب  رد  هک  یعرـش  لیالد  هب  مه  یمدرم  تراظن  دوش ، یم  لماش  ار  تموکح  هب 

.تسا یفتنم  ًاعوضوم  هیقف  يروتاتکید  ههبش  ور ، نیازا  دوش ؛ یم  لماش  مه  ار  هیقف  یلو  راتفر  یتح  تموکح  یمومع 

تلم همه  ...دشابن  مالـسا  فالخ  مدـق ، کی  هک  مینک  هجوت  تقد  لامک  اب  ...دراد  تیمها  نم  شیپ  هک  تسا  یمومع  شرافـس  نیا 
هک تسا  فظوم  تلم  متـشاذگ ، جـک  متـشاذگ ، رانک  ار  میاپ  کی  نم  رگا  دـننک ؛ تراظن  روما ؛ نیا  رب  دـننک  تراظن  هک  دـنفظوم 

ار شیولج  مدرم  دوخ  دـنکب ، تنطلـس  تساوخ  رگا  يروـهمج  سیئر  .نک (1)  ظفح  ار  تدوخ  یتشاذـگ ؛ جـک  ار  تیاپ  دـنیوگب 
هیقف مه  .درادرب (2)  یفارحنا  مدق  دنراذگن  دنریگب و  ار  شیولج  مدرم  دوخ  دهدب ، ناشن  يدنمتردق  تساوخ  رگا  سلجم  .دـنریگب 

.دننوناق (3) يرجم  همه  هیقف  ریغ  مه  و 

هتخیسگراسفا هیقف ، هقلطم  تیالو  هیرظن  رد  هقلطم  ینیمخ ، ماما  رظنم  زا  نیاربانب 

ص:349

ص504. ج8 ، ماما ، نامه ، ( . 1 - ) 1
ص23. ج16 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

ص54. ج10 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 3 - ) 3
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تابلاطم و هب  رجنم  ات  تسین  هتخیـسگراسفا  اـهر و  مدرم  تکراـشم  تراـظن و  هک  روط  ناـمه  ؛ دوش يروتاـتکید  هب  رجنم  اـت  تسین 
.دوش عورشمان  یسایس  قوقح 

هعومجم ...تسا  هطورشم  هکلب  هقلطم  هن  يدادبتسا و  هن  یمالسا  تموکح  .تسا  مدرم  رب  یهلا  نوناق  تموکح  یمالـسا ، تموکح 
یم لمع  هعماج  تحلـصم  فالخ  رب  هک  یهیقف  تیالو  .دوش (1)  ارجا  تیاعر و  دیاب  هک  تسا  مالـسا  نیناوق  ماکحا و  نامه  طرش 

.تسا (2) طقاس  دنک ،

ارچ دریگ ؛ یم  ار  يروتاتکید  عون  ره  يولج  تسا و  یقرتم  رایـسب  یلـصا  ادخ  تیمکاح  لصا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  نیاربانب 
صخشم و عورشم ، ياه  تیلوؤسم  مدرم  مه  ربهر و  مه  ور ، نیازا  دنک ؛ ارجا  مدرم  قیقد  تراظن  اب  ار  ادخ  مکح  دیاب  هیقف  یلو  هک 

تـسا دقن  تراظن ، همزال  هتبلا  دننک ؛ تراظن  اهنآ  لامعا  رب  زین  مدرم  هرادا و  ار  روشک  دیاب  ناریدم  ینعی  دنراد ؛ هدش  نییعت  شیپ  زا 
.تسا (3) ندوبدنتسم  ربتعم و  دنم ، هدعاق  هنازوسلد ، مه  دقن  یگژیو  و 

تیلوبقم تیناقح و  رخأت  مدقت و  . 3

.درک یسررب  حطسود  رد  ار  عوضوم  دیاب  يرگید  رب  هفلؤمود  زا  یکی  ناحجر  يارب  هتشذگ  ثحابم  هب  هجوت  اب 

؛ تسا تیلوبقم  رب  مدـقم  تیناقح  مّلـسم ، روط  هب  تسا ، يرظن  ییاوتحم و  تیناقح ، نآ  ثحب  تیهام  هک  یـسایس  هفـسلف  ظاـحل  هب 
نآ نزو  مه  دشابن ، تیناقح  رب  مدقم  رگا  تیلوبقم  تسا ، یجراخ  تینیع  نّیعت و  نآ  تیهام  هک  یسانش  هعماج  ظاحل  هب  یلو 

ص:350

ص52. هیقف ، تیالو  ومه ، ( . 1 - ) 1
ص29. ج10 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 2 - ) 2

ص50- دادرم 1387 ، مج ، ماج  همان  هژیو  تسا ،» یعرـش  قح  کی  تیروهمج  تیلوبقم و  تراظن ، غورفا « ، دامع  ك.ر : ( . 3 - ) 3
.52
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یم ور ، نیازا  دبای ؛ یمن  ییارجا  تنامض  نآ  یهاون  رماوا و  دبای و  یمن  ققحت  ماظن  نآ  دنهاوخن ، ار  یماظن  مدرم  رگا  نوچ : تسا ؛
.میدوبن (1) یمالسا  بالقنا  مان  هب  يرون  راجفنا  دهاش  ام  دنتشادن ، ار  رون  راجفنا  تیلباق  مدرم  رگا  تفگ : تئرج  هب  ناوت 

زا میراد  هچ  ره  .مینکب  يراـک  میتـسناوت  یمن  اـم  دـنک ، یهارمه  تلم  نیا  هـکنیا  نودـب  .تسا (2)  تلم  نیا  زا  مـیراد  هـچ  ره  اـم 
.دورب (4) رانک  دیاب  دنتساوخن  ار  يرازگتمدخ  کی  مدرم  یتقو  .تساهنیا (3)  لام  تسه  یچ  ره  تساهنیا و 

، رت تسرد  ریبعت  دیاش  .تسا  تیعرش  هب  طورـشم  مه  تیلوبقم  نوچ : تسین ؛ یتسرد  ریبعت  تیعورـشم ، تیلوبقم و  ریبعت  مود : هتکن 
لیدبت دوخ  يدوخ  هب  یعرش  ماکحا  نوچ : دنا (5)  هدرک  رارکت  ار  نآ  اهراب  ینیمخ  ماما  هک  روط  نامه  دـشاب ؛ تینوناق  تیلوبقم / 

رد تیعورـشم  نیاربانب ، دوش ؛ رقتـسم  مدرم ، تکراشم  تیاضر و  اب  یـسایس  ماظن  اهنآ  لیدبت  يارب  دیاب  هکلب  دـنوش ؛ یمن  نوناق  هب 
ياه تیولوا  رب  بترتم  لاـبقا  نیا  مه  تسا و  رادروخرب  یمدرم  لاـبقا  زا  مه  هک  تسا  يرقتـسم  یـسایس  ماـظن  نآ  تینوناـق  ياـنعم 

هفسلف نیاربانب ، تسا ؛ مدرم  هدارا  هب  یـسایس ، ماظن  سیـسأت  ادخ ) نوناق   ) تیناقح ینیع  ققحت  همزال  ینعی : تسا ؛ یـشزرا  ینهذ و 
هعماج رد  یلو  تسا ؛ یـسایس  تعاطا  ییارچ  زا  لاؤس  یـسایس  هفـسلف  رد  .درک  کیکفت  دیاب  ار  یـسایس  یـسانش  هعماج  یـسایس و 

، یتنس هب  تیعورشم  میسقت  اذل  دوش ؛ یم  ثحب  تعاطا  یجراخ  یعوقو و  تیفیک  زا  هکلب  تسین ؛ ییارچ  زا  ثحب  یـسایس  یـسانش 
یسایس هفسلف  هب  رظان  يدنب ، میسقت  نیا  نوچ : تسین ؛ حیحص  ینالقع  امزیراک و 
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ینعی دـشاب ؛ يراجنه  دـیاب  ًاموزل  یـسایس  هفـسلف  خـساپ  نوچ : دراد ؛ طابترا  یخیرات  هنایارگعقاو و  یـسانش  هعماـج  هب  هکلب  تسین ؛
؛ تسا هدوب  یهلا  دـعاوق  یحو و  نآ ، تلع  هکلب  ددرگ ؛ یمن  زاب  ربمایپ  یقالخا  يایاجـس  ییاـمزیراک و  هجو  هب  تیعورـشم  كـالم 

دیاب ارچ  هک  دوش  یم  هداعا  لاؤس  نیا  هلـصافالب  نوچ : دنادرگرب ؛ هماع  تیلوبقم  هب  ار  تعاطا ) ییارچ   ) تیعورـشم ناوت  یمن  سپ 
، یلـصا کلام  نوچ  هک  دوش  یم  هداد  خـساپ  درک ؟ تعاطا  ادـخ  زا  دـیاب  ارچ  دـیدرک  لاؤس  رگا  اما  درک ؟ تعاطا  تیرثکا  يأر  زا 

.دنک یم  دنمتداعـس  ار  ناسنا  ینوناق  هچ  دناد  یم  دراد و  ار  ناسنا  ياه  تساوخ  اهزاین و  مامت  رب  هطاحا  هطلـس و  وا  طقف  .تسادخ 
(1)

رادربنامرف اورنامرف و  قوقح  لماعت  فیلکت / قح و  ج )

ثحب حرط  . 1

هلمج زا  یهلا  يرشب و  نوناق  يرطف ، یعیبط و  قوقح  نوناق ، قوقح و  فیلکت ، قح و  نوچ  یلئاسم  ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدنا  رد 
يأر و قح   » هب هجوت  نوناق ، قوقح و  هنیمز  رد  ماما  ترضح  راکتبا  نیرت  مهم  عقاورد ، .دنوش  یم  بوسحم  ییانبم  ینکر و  ثحابم 
رد ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدـنا  نیققحم  فلکم ؟ ای  دنتـسه  قحم  مدرم  ماما ، یـسایس  هشیدـنا  رد  اما  تسا ؛ هدوب  مدرم » تکراـشم 

هطبار ینعی : قحم ؛ مه  دنتـسه و  فلکم  مه  مدرم  ماـما ، یـسایس  هشیدـنا  رد  اـیوگ  .دـنراد  رظن  فـالتخا  مه  لاؤـس ؛ نیا  هب  خـساپ 
هنالداع نوناق  طقف  ماما  رظنم  زا  دـنک ؟ یم  داجیا  مجـسنم  یقطنم و  فیاضت  ود ، نآ  نیب  يزیچ  هچ  اما  دـنراد ؛ یفیاـضت  یلماـعت و 

ینید يانبم  مه  یسایس  یساسا و  قوقح  ور  نیا  زا  دراد ؛ ار  یقطنم  لداعت  داجیا  یگتسیاش 
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.تسا راگزاس  يرطف  یعیبط و  نوناق  اب  مه  دراد و 

دیاب اهرشق  همه  .دشاب (1)  هتشاد  تسد  رد  ار  دوخ  تموکح  عون  لکش و  نییعت  تشونرس و  دیاب  هک  تسا  یتلم  ره  هیلوا  قوقح  زا 
نیا یلاها  همه  ...دشاب  یـصاخ  دارفا  لام  ای  دشاب  سلجم  لام  ای  دشاب  تلود  لام  هک  تسین  یثرا  کی  .دـننکب  تلاخد  تسایـس  رد 

ینادجو فیلکت  ام  همه  ...و (2) تسا  ناشفیلکت  دـننکب ؛ تلاخد  تسایـس  رد  دـنراد ، قح  اه  مناخ  .دـنراد  قح  انعم  نیا  رد  روشک 
نآ  ) ار ناشدوخ  قح  دنهاوخ  یم  دندرک و  مایق  هک  یمولظم  تیعمج  نیا  اب  هک  میراد  یلقع  فیلکت  میراد ؛ یعرش  فیلکت  میراد ؛

.مینک (3) یهارمه  اهنآ  اب  مه  ام  .دنریگب  تسه ) مه  ام  قح  هک  ناشدوخ  قح 

ینید مالـسا  : » دنـسر یم  یقطنم  یلداعت  هب  مالـسا  هنالداع  نیناوق  هطـساو  هب  هک  دنتـسه  هکـس  کی  يورود  فیلکت  قح و  نیاربانب 
(4) دنک .» یم  همه  تاعارم  دسر و  یم  شدوخ  قوقح  هب  سک  همه  هک  تسا 

تیرثکا تاداقتعا   » راصح رد  مدرم  لاعف  روضح  تشونرـس » نییعت  قح   » زا ماما  ترـضح  دارم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ظاـحل  نیدـب 
؛ دنک یم  نایب  ار  تموکح  نادنورهش  قوقح  قح و  يروهمج »  » هژاو یمالـسا » يروهمج   » حالطـصا رد  رگید  نایب  هب  تسا ؛ مدرم »

نیب یمالسا  يروهمج  دنورهش  یسایس » راتفر  يأر و  : » ینعی تسا ؛ یعرـش  هفیظو  هب  لمع  فیلکت و  هب  رعـشم  یمالـسا »  » هژاو یلو 
.دشاب ناسنا  تیهام  ندوب  یتحاس  ود  قوف ، عوضوم  ندوب  یهجوود  تلع  نیرت  ییانبم  نیرت و  مهم  دیاش  .دراد  رارق  رایتخا  ربج و 
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قح موهفم  . 2

؛ تسا ظوحلم  نآ ، رد  توبث  وحن  کی  نیاربانب ،  (1) تسا ؛ ...و  راوازس  لدع ، عقاو ، اب  قباطم  حیحص ، تباث ، رما  يانعم  هب  قح  هژاو 
ناسنا تشرـس  زا  هدـمآرب  يرطف و  قوقح  ینیوکت ، زا  دارم  .يرابتعا  يدادرارق و  توبث  هاوخ  دـشاب ، یقیقح  ینیوکت و  توبث  هاوخ 

، رایتخا بحاص  دازآ و  ياه  ناسنا  .تساه  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  هرابرد  طقف  درادن و  یجراخ  ینیع و  يازا  هبام  يرابتعا  اما  تسا ؛
.دنوش یم  هداز  فیلکت  قح و  میهافم  هک  تساهدیابن  اهدیاب و  نیمه  ساسا  رب  دنهد و  ماجنا  دیابن  ار  یخرب  دـیاب و  ار  لاعفا  یخرب 
يرما قح  تفگ : ناوتب  دـیاش  یلک  يدـنب  عـمج  رد  یلو  دراد ؛ دوـجو  يددـعتم  فیراـعت  قـح ، یحالطـصا  فـیرعت  هنیمز  رد   (2)

رب ملعم  قح  لثم  تسا ؛ رفن  کی  یهاگ  قح  بحاص  لاح  .دـشاب  هیلع )  ) يرگید رب  و  هل )  ) یـسک يارب  هک  تسا  يرابتعا  ای  یقیقح 
هکلب تسین ؛ یقیقح  درف  فلکم ، ای  قح  بحاص  یهاگ  اـما  ...تلود ؛ ربارب  رد  مدرم  قح  لـثم  دنتـسه ؛ رفن  نیدـنچ  یهاـگ  ملعتم و 

نیا زا  دوب ؛ دـهاوخ  تباث  قوقح ، نیا  اه  تلود  رییغت  اـب  هک  يا  هنوگ  هب  تلود ؛ تلم و  لـباقتم  قوقح  لـثم  تسا ؛ یقوقح  صخش 
.تسا موسرم  یمومع  یـساسا  قوقح  رد  رتشیب  هک  تسا  تلود )  ) يرگید هب  دارفا )  ) یـسک هدش  هتخانـش  يرابتعا  زایتما  قح  ثیح ،
نودـب دریگ و  یم  قلعت  یـسک  اـی  يزیچ  هب  هشیمه  ینعی : تردـق ؛ ملع و  موهفم  دـننامه  تسا ؛ یفاـضا  موهفم  قح ، ظاـحل ، نیدـب 

.دوش (3) یمن  ققحم  نآ ، ّقلعتم 

؛ تسا تنطلـس  تموکح و  یعون  هک  دبای  یم  زین  یفاضا  راب  نتفای ، تینیع  رب  هوالع  دبای ، طابترا  يرایتخا  روما  اب  یتقو  قح  موهفم 
هب نتشاد  قح  هک  انعم  نیدب 
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هدش ریبعت  فیعض  تموکح  ای  تنطلس  یعون  هب  هقف  رد  هک  دراد  قابطنا  رما ، عقاو  اب  هک  تسا  يرایتخا  هطلس  زا  يرادروخرب  يانعم 
.تسا (1)

صخشم عازن  لحم  نآ ، هب  هجوت  نودب  هک  تسا  نآ  فلتخم  ددعتم و  لامعتـسا  ینف و  ياهدربراک  قح ، موهفم  رد  رگید  مهم  هتکن 
ای یـسک  رب » قح   » ای رب » زایتما   » يانعم هب  فیلکت  لباقم  رد  اما  تسا ؛ زایتما » ناوت و   » يانعم هب  مکح  لـباقم  رد  قح  لّوا : دوش : یمن 

جوز فیلکت  لباقم ، رد  هک  دراد  هقفن  قح  هجوز  لاثم  يارب  .تسا  هدش  ظاحل  فیلکت  قح و  مزالت  یمود ، يانعم  رد  .تسا  يزیچ 
؛ دراد رارق  اـطخ  لـطاب و  ربارب  رد  تسا و  شزرا  حطـس  رد  ندوب » قح   » رد قح  ندوب : قح  ربارب  رد  نتـشاد  قـح  مود : .تسا  حرطم 
؛ تسین نآ  لباقم  لطاب  تسا و  یعامتجا  طباور  حطس  رد  نتشاد » قح   » رد قح  یلو  دنراد ؛ دیکأت  مالسا  تیناقح  رب  هک  یتایآ  لثم 

حالطـصا رد  هحابا : يانعم  هب  قح  ربارب  رد  هطلـس  زایتما و  يانعم  هب  قح  موس : .ِنیِّدـلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  ٍرِْطیَـصُِمب ، ْمِْهیَلَع  َتَْسل  هیآ  لـثم 
يدرف ياه  يدازآ  نییعت  مومع و  يارب  هحاـبا  یلو  تسا ؛ قح  بحاـص  يارب  عفن  زاـیتما و  خنـس  زا  قح  یـصوصخ ، قوقح  یهقف و 

فالخرب ود  نیا  .تسا  یمازلاریغ  یفیلکت  ماکحا  خنس  زا  هحابا  یلو  تسا ؛ یعضو  ماکحا  خنس  زا  قح  ینعی : تسا ؛ صاخشا  يارب 
يا یناعم  رد  هفـسلف  رد  قح  قوقح : قالخا و  هفـسلف ، رد  قح  مراهچ : .دنا  هدشن  کیکفت  یبرغ  نردـم  قوقح  رد  یمالـسا  قوقح 

تافص امسا و  زا  یکی  قح   » ای تسا » قح  ادخ  : » دوش یم  هتفگ  یتقو  تایهلا  رد  نینچمه  دوش ؛ یم  لامعتـسا  تباث » رما  لک   » دننام
يانعم دراد و  دیابن »  » و دیاب »  » یـشزرا و يانعم  قح  هقف ، قالخا و  رد  اما  دوش ؛ یم  هتفگ  نخـس  ینیوکت  يدوجو  رما  زا  تسادخ ،»

يانعم قح ، زا  دارم  اجنیا  سپ  تسام ؛ عازن  لحم  یقوقح  ای  یهقف  قالخا و  قوقح  ینعی  نآ  عیسو 
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دننام ییاه  صخاش  اب  یعرش  لوعجم  یهقف  حالطصا  رد  قح  رـشب : قوقح  یهقف و  قح  مجنپ : .تسین  تایهلا  ای  هفـسلف  ملع  رد  نآ 
یسک نآ  حلاصم  عفانم و  تهج  رد  يزایتما  يانعم  هب  قح  رـصاعم ، رـشب  قوقح  نامتفگ  رد  اما  تسا ؛ طاقـسا  لاقتنا و  لقن ، تیلباق 

اب اما  تسین ؛ تنطلس  قح ، تنطلس : قح و  مشش : .درک  طاقسا  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  دراد  ییالقع  ای  یلقع  أشنم  نآ ، توبث  هک  تسا 
أـشنم مه  کلم  هک  روط  نامه  تسین ؛ نآ  نیع  تسا و  ینوناق  يرابتعا و  هطلـس  أشنم  .قح  .دراد  هطبار  يرابتعا ) تنطلـس   ) تنطلس

.دوش یم  هدیمان  قح  مه  کلم  رصاعم ، نردم  قوقح  رد  هچرگا  تسا ، ینوناق  يرابتعا و  هطلس 

قح ) نتـشاد زایتما  يانعم  هب  هک  تسا  ثحب  لـحم  فیلکت  ربارب  رد  قح  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هناـگ  شـش  فیراـعت  عومجم  زا 
.تسا (1) فیلاکت  نآ  همزال  هک  يزیچ  ای  یسک  رب  نتشاد )

فیلکت موهفم  . 3

رد .تسا (2)  راگدرورپ  یهن  رما و  زا  تیعبت  یهلا و  میلاعت  لباقم  رد  ندرک  فظوم  ترورـض و  بجاو ، هفیظو ، ياـنعم  هب  فیلکت 
؛ تسین دننک ، یم  حرطم  نایارگ  هدیاف  هک  ییانعم  هب  يروآدوس  يدنم و  هدیاف  یـسایس  راتفر  كالم  رایعم و  ماما ، یـسایس  هشیدـنا 

.تسا یهلا  هفیظو  فیلکت و  يادا  يانعم  هب  هکلب 

دوخ فیلکت  هب  دیاب  ام  .تسین (3)  مهم  تمحز  جنر و  فیلکت ، يادا  هفیظو و  هار  رد  هک  تسا  نآ  دنک ، یم  لهـس  ار  بلطم  هچنآ 
لصاح هجیتن  مینک ؛ لمع 
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.37 ص31 -  فیلکت ، مکح و  قح ، یمارص ، هللا  فیس  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص238. فیلکت ، قح و  یلمآ ، يداوج  هللادبع  ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص157. ج2 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 3 - ) 3

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 383 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_356_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_356_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_356_3
http://www.ghaemiyeh.com


.مشاب (2) هدرک  ادا  ار  دوخ  یعرش  فیلکت  هکلب  ات  منکن ، یساره  دنک  دمآ  شیپ  هچ  ره  .تسین (1)  طوبرم  ام  هب  دوشن  ای  دوش 

فیلکت قح و  عبانم  ینابم و  . 4

فدـه و تهج ، شرگن ، هک  ارچ  تسا ؛ فیلکت  قـح و  ثحاـبم  رد  هتکن  نیرت  مهم  نیرت و  یـساسا  فـیلکت ، قـح و  عـبنم  أـشنم و 
.دنک یم  نییعت  ار  یسایس  شنک  تیاغ 

هدارا ار  قح  عبانم  يروحم  ناـسنا  دوش : یم  میـسقت  روحمادـخ  روحم و  ناـسنا  هاگدـیدود  هب  فیلکت  قح و  یناـبم  یلک ، هاـگن  رد 
قح و عبانم  ماما ، ترـضح  هلمج  زا  يروحم  ادـخ  لوق  نـالئاق  یلو  دـنناد ؛ یم  یتلود  يراذـگ  نوناـق  ياوق  راـصحنا  رد  یمومع و 

.تسا یهلا  نیناوق  ماکحا و  اب  تلاصا  ینعی : دنناد ؛ یم  لقع  تنس و  باتک ، راصحنا  رد  یهلا و  تساوخ  هدارا و  هب  ار  فیلکت 

تـسایس رد  دـنراد ، قح  اه  مناخ  .دـنراد  قح  انعم  نیا  رد  روشک  نیا  یلاها  همه  .دنا (3)  هدرک  نّیعم  ار  ام  فیلکت  یلاعت  دـنوادخ 
قوقح هب  یسک  همه  هک  تسا  ینید  مالـسا  .درامش (5)  یم  مرتحم  ار  رشب  قوقح  مه  مالـسا  .تسا (4)  ناشفیلکت  دننکب ؛ تلاخد 
يارب هلآ ...) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  هلیـسو  هب  یلاعت  كرابت و  ادخ  .دنک (6)  یم  ار  قوقح  همه  تاعارم  دـسر و  یم  شدوخ 
نوناق یتموکح  یعامتجا و  روما  يارب  دراد ؛ نوناق  يدابع  فیاظو  يارب  هک  يروط  ناـمه  ...تسا  هدروآ  بادآ  نوناـق و  روما  همه 

.تسا (7) عماج  لماکتم و  یقرتم و  قوقح  کی  مالسا ، قوقح  .دراد  مسر  هار و  و 
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فیلکت قح و  تبسن  . 5

صوصخرد .میروآ  یم  تسد  هب  ار  ماما  هاگدـید  یجنـس و  تبـسن  ار  فیلکت  قح و  طباور  هتفگ  شیپ  ثحاـبم  هب  هجوت  اـب  نونکا 
روحم رب  دوش و  یم  هظحالم  فیلکت  قح و  نیب  یقطنم  فیاضت  هطبار  یهاگ  . 1 تسا : روصتم  هطبار  عون  هس  فیلکت ، قح و  هطبار 

رد .تسا  يداهن  ای  يزیچ  یـسک ، يارب  هشیمه  قح  دوش : یم  هتفگ  نوچ : سکعرب ؛ تسه و  مه  یفیلکت  تسه ، یقح  اجک  ره  نآ 
هطبار یهاگ  .تسا 2 . دحاو  هجوز ) هقفن  لثم   ) فیلکت قح و  قَّلعتم  یلو  تسا ؛ فلکم »  » زا ریغ  قح » بحاص   » یقطنم فیاضت  نیا 

.تسین دحاو  ود  نآ  قَّلعتم  اجنیا  رد  .تسا  مه  فلکم » «، » قح بحاص   » هک تسا  نیا  دارم  دور و  یم  نخس  فیلکت  قح و  لباقت  زا 
ًالثم .دراد  یفیلاکت  مه  قوقح و  مه  مدرم  لباقم  رد  تلود  هک  دز  لاـثم  تموکح  مدرم و  لـباقتم  قوقح  زا  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد 

دوجو هب  هعماج  رد  ار  ...و  تینما  هافر ، تسا ، فلکم  دنک و  داجیا  ...و  تلادع  مظن ، ققحت  تهج  رد  ار  ییاه  تیدودحم  دراد  قح 
دوجو هب  نردم  یسانش  ناسنا  ریثأت  تحت  رـصاعم  نارود  رد  ثحب  نیا  .تسا  لباقت  فیاضت و  زا  ریغ  ثحب  هیواز  یهاگ  .دروایب 3 .
ناسنا يارب  ندوب  قح  بحاص  ایآ  هک  تسا  نیا  زا  شـسرپ  دـیدج  هلئـسم  .دراد  تیلـصا  تیعرف و  هطبار  زا  تیاکح  تسا و  هدـمآ 
ناسنا ندوب  فلکم  رب  لصا  ای  دوش  یم  عرفتم  نآ  رب  اه ، ناسنا  قوقح  محازت  اب  قوقح  تیاعر  بسانت  هب  فیلاـکت  دراد و  تلاـصا 

نیا فیلکت : تلاصا  هیرظن  لّوا : دراد : دوجو  هیرظن  هس  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  دوش ؟ یم  عرفتم  قوقح  فیلاکت ، هیحان  زا  تسا و 
فیلکت يادـخ  ساسا ، نیا  رب  دـناد ؛ یم  نآ  عرفتم  ار  قوقح  فلکم و  هلاصالاب  ار  ناسنا  هتفگ ، شیپ  يروحمادـخ  يانبم  رب  هیرظن 

رد ناسنا  یگدنب  تیدوبع و  انبم  نیا  رد  یگدنب : تلاصا  هیرظن  مود : .تسا  هداد  رارق  یقح  ناسنا )  ) وا يارب  هدنهدروتسد ، هدنهد و 
قوقح و همه  يانبم  دنوادخ  هاگشیپ 
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تبـسن یلو  تسا ؛ رگید  ياـه  ناـسنا  اـب  ناـسنا  هطبار  خنـس  زا  يرادـم ، فیلکت  يرادـم و  قح  ثحب  خنـس  .تسا  ناـسنا  فیلاـکت 
، تمکح تمحر ، هطبار  هکلب  تسین ؛ دشاب ، وا  رد  صقن  هک  یتایصوصخ  ای  یناسنا  تایـصوصخ  اب  رمآ  تبـسن  ام ، اب  قح  ترـضح 

ضرف داینبدوخ  ناسنا  هک  تسا  نردـم  قوقح  رد  يروحم  ناـسنا  رب  ینتبم  هیرظن  نیا  قح : تلاـصا  هیرظن  موس : .تسا (1)  تیبوبر 
زا ار  تکرح  أدـبم  هیرظن  نیا  .تسا  هدرک  ضرف  لصفنم  یهلا ، تیمکاح  تحت  زا  ار  دوخ  یـسایس ، یعامتجا و  طـباور  رد  هدـش و 
یم شالت  هیرظن  نیا  رد  روحمادخ : رادم  قح  مراهچ : .تسا  رادم  قح  هلاصالاب  هک  دنک  یم  متخ  ناسنا  دوخ  هب  زاغآ و  ناسنا  دوخ 

فیلکت قح و  هطبار  اـیوگ  رگید ، تراـبع  هب  دوـش ؛ جارختـسا  تعیرـش  نیناوـق  تعیبـط و  ترطف ، نتم  زا  یـسایس  قوـقح  اـت  دوـش 
طباور هصرع  رد  ینایحو  لداعتم  نیناوق  ماکحا و  اهتنم  تسا ؛ ینیرمالا  نیب  هطبار  عون  زا  تلود  مدرم و  لـباقتم  قوقح  صوصخرد 

.تسا نوناق  اب  تلاصا  ثیح ، نیا  زا  دنک ؛ یم  داجیا  لباقت  فیاضت و  لماعت ، ود  نآ  نیب  یسایس  یعامتجا و 

؛ تسا یقطنم  لداعت  زا  جورخ  بجوم  يرگید  رب  یکی  مدقت  هنوگره  .دنتـسه  فلکم  مه  دنراد و  قوقح  اه  ناسنا  مه  ظاحل  نیدب 
یط ار  تیدوـبع  لـماکت و  ریـسم  هنادازآ  نید ، نورد  زا  اـه  ناـسنا  اـت  تسا  هتفرگ  رارق  نآ  رب  دـنوادخ  تمحر  تمکح و  هک  ارچ 

.تسا هدش  عمج  یهلا  هنامیرک  نیناوق  قوقح و  رد  يرشب  تبثم  ياه  يدازآ  قوقح و  یمامت  ور  نیا  زا  دننک ؛

تسد نامتشونرس  هک  تسا  نیا  ام  يرشب  قح  ینوناق و  قح  یعرـش و  قح  .مشاب (2)  دازآ  مهاوخ  یم  نم  هک  تسا  رـشب  هیلوا  قح 
مالسا .دشاب (3)  نامدوخ 
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قلخ حالـص  تمکح و  يور  زا  عیدـب  بیترت  مظن و  نیا  اب  ار  ناـهج  نیا  هک  ییادـخ  اـیآ  .تسا (1)  لـئاق  قوقح  راـشقا  همه  يارب 
هتبلا هدش و  انب  قوقح  ماظن و  ظفح  لدـع و  هیاپ  رب  شا  همه  وا  ياه  نوناق  ...دـنک  اهر  فیلکت  نودـب  ار  اهنآ  تسا  نکمم  ...هدرک 

؛ درادن تلاخد  هجو  چـیه  هب  ملاع  نیا  نوگانوگ  لماوع  یـصوصخ و  ياهرظن  یـصخش و  عفانم  ياه  هبنج  ینامـسآ  ياه  نوناق  رد 
.تسا (2) رانکرب  سدقم و  اهنیا  همه  زا  ادخ  اریز 

؛ دنتـسه فیلکت  بحاص  مه  قح و  بحاص  مه  ینید  یعیبط و  يرطف ، نیناوق  رادم  رد  اه  ناسنا  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  هکنیا  هصالخ 
قوقح تیعورـشم  عبنم  ظاحل  نیدب  .دنرادن  ضراعت  مه  اب  دنراد و  رگیدکی  اب  یقطنم  لماعت  لمکم و  یتبـسن  فیلکت  قح و  ینعی :

.تسا یعیبط  يرطف و  قوقح  اب  گنهامه  زاسمه و  هک  تسا  یهلا  تعیرش  نیناوق و  نامه  مدرم ، یتکراشم 

لعج يأر و  ینیشن  مه  باصتنا / باختنا و  د )

هراشا

دوش یم  تفای  مدرم ، يأر  هاگیاج  مدرم و  تکراشم  تیعورشم ، أشنم  تیمکاح ، هب  عجار  یبلاطم  ینیمخ  ماما  تابوتکم  راثآ و  رد 
تموکح یـشخب  تیعورـشم  رد  مدرم  يأر  ایآ  اما  دـنک ؛ یم  دـییأت  ار  باصتنا  هیرظن  مه  تسا و  راگزاس  باختنا  هیرظن  اـب  مه  هک 

ماما هیرظن  دنا ، هدرک  روصت  یخرب  هک  روط  نامه  ای  تسا  يدـمآراک  دـح  رد  ًافرـص  مدرم  يأر  ای  تسا  لیخد  یمالـسا ، يروهمج 
لامجا هب  یلو  تسا ؛ جراخ  ثحب  نیا  هلصوح  زا  ثحبم  نیا  هبناج  همه  طسب  لیصفت و  هتبلا  دنک ؟ یم  حرطم  ار  هناگود  تیعورشم 

.مینک یم  وجو  تسج  اهنآ  نایم  زا  ار  ماما  هیرظن  یسررب و  ار  هیرظن  هس  نیا 
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ص336. ج7 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
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باختنا هیرظن  . 1

هراشا

باختنا و اب  مدرم  تسا و  هدش  ضیوفت  مدرم  هب  دنوادخ  بناج  زا  تیمکاح  تیالو و  هک  دراد  داقتعا  هاگدـید  نیا  يرظن  ظاحل  هب 
هطـساواب ار  تیعورـشم  هیقف ، یلو  عقاورد  .دنراپـس  یم  ربدـم ) هیقف ، لداع ،  ) طیارـشلا عماج  ياهقف  هب  ار  تیـالو  نیا  شیوخ  تعیب 

(1) تسا .» تیالو  نامز  دیدحت  زین  تیالو و  دودح  تیدحت  ناکما  نآ ، همزال   » هک دنک  یم  بسک  یمدرم  باختنا 

.دنناد (2) یم  لیخد  تموکح  یشخب  تیعورشم  رد  ار  مدرم  هک  دنا  هدرک  کسمت  ماما  زا  یتالمج  هب  هیرظن  نیا  هب  نالئاق 

تکلمم تاردقم  هب  عجار  هک  ار  يزیچ  کی  دـنکب ؛ باختنا  شدوخ  هک  تسا  نیا  شیلوا  قح  یعامتجا  ره  یتیعمج ، ره  سک ، ره 
زا تسا و  ینوناقریغ  ساسا ، زا  يو  تنطلـس  نیاربانب ، تسا ؛ هتـشادن  هاش  ندمآراک  يور  رد  یـشقن  تلم ، هدارا  .تسا (3) شدوخ 
قح اـم  .مینک  یم  تیعبت  اـهنآ  زا  مه  اـم  داد  يأر  روـط  ره  اـم  تلم  .میتـسه  تلم  يارآ  عباـت  اـم  .تسین (4) رادروخرب  تیعورـشم 

لیمحت ار  يزیچ  کی  نامتلم  هب  ام  هک  تسا  هدادن  قح  ام  هب  مالـسا  ربمغیپ  .تسا  هدادـن  قح  ام  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  میرادـن ؛
.مینکب (5)

.تسا توافتم  یلک و  ریسفتود  ياراد  دوخ  ماع  موهفم  رد  باختنا  هیرظن  هتبلا 

ص:361

« باختنا ای  بصن  یمالسا ؛ مکاح  ، » یسایس مولع  همانلـصف  مق ؛ ، 88/12/1 یسایس ، هقف  جراخ  سرد  اطـسرا ، داوج  دمحم  ( . 1 - ) 1
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ص38. یسایس ، تکراشم  موهفم  یحریف ، دواد  ص222 ؛ یمالسا ، تموکح  هیقف و  تیالو  هداز ، یضاق  مظاک  ( . 2 - ) 2
ص492. ج4 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 3 - ) 3

ص173. ج5 ، نامه ، ( . 4 - ) 4

ص34. ج11 ، نامه ، ( . 5 - ) 5
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( یباختنا تلاکو   ) لّوا ریسفت 

تسا هدرک  راذگاو  مدرم  هب  ار  تیمکاح  هویـش  هکلب  درادن ؛ تموکح  يارب  یـصاخ  حرط  تبیغ ، نارود  رد  دنوادخ  یخرب  رظنم  زا 
.دنناسرب (1) ناماس  هب  ار  شیوخ  هعماج  يرادا  یـسایس و  نوئـش  هرادا  تلاکو ، دقع  دننامه  یندم  ياهدادرارق  زا  یکی  بلاق  رد  ات 

هکنآ لاح  دراد و  تارایتخا  مدرم )  ) لکوم تلاکو و  دقع  بوچراهچ  رد  طقف  لیکو  هک  تسا  نیا  ریسفت  نیا  رب  لاکشا  نیرت  مهم 
ًافاضم دننک ؛ راذگاو  يرگید  هب  ات  تسین  مدرم  قح  تیحالـص و  رد  دودح  يارجا  لیبق  زا  یمالـسا  مکاح  فیاظو  زا  هدـمع  شخب 

تیحالص طیارشلا  عماج  هیقف  هک  یلاح  رد  دنک ؛ لزع  ار  دوخ  لیکو  ینامز  ره  رد  دناوت  یم  لکوم  و  مزال ) هن   ) زیاج دقع  تلاکو ،
.دور (2) یمن  نیب  زا  مدرم  رابدا  لابقا و  اب  دنک و  یم  ذخا  دنوادخ  زا  ار  یسایس  تیالو  اتفا و  ءاضق ، هلمج  زا  ار  دوخ  ياه 

یباصتنا یباختنا -  هیرظن  . 2

زین تبیغ  نارود  رد  مالسلا ) هیلع  ) موصعم روضح  نارود  رب  هوالع  دنوادخ  یباختنا ،) تیالو   ) باختنا هیرظن  زا  مود  ریسفت  ساسارب 
ياـه یگژیو  فاـصوا و  تسا : مسقود  طیارـش  نیا  .تسا  هدرک  نّیعم  ار  یطیارـش  تلود  تیعورـشم  يارب  دراد و  یتـموکح  حرط 
یقلت تیعورـشم  يارب  هلعلا » ءزج   » مدرم نیاربانب ، مدرم ؛ دزن  رد  تیلوبقم  تهاجو و  تلادع ؛ تهاقف و  لثم  مکاح  هورگ  ای  صخش 

فورعم هاگدید  نیا  اذل   (3) دنوش ؛ یم 

ص:362

ص177. تموکح ، تمکح و  يدزی ، يرئاح  يدهم  ( . 1 - ) 1
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هدش دراو  هیقف  يارب  تیالو  تابثا  ددصرد  هک  یتایاور  مامت  هاگدید  نیا  ناوریپ  هاگدید  زا  .تسا  یـضرع » هناگود  تیعورـشم   » هب
رظندم ار  طیارـشلا ) عماج  هیقف  باصتنا   ) اهقف یـسایس  تیالو  توبث  دراد و  دـنوادخ  تیاضر  دروم  مکاح  طیارـش  رد  روهظ  تسا ،

اهقف عیمج  اهنآ  ساسا  رب  هک  تسا  تیالو  تایاور  دافم  تشذگ ، مجنپ  لصف  رد  هک  روط  نامه  ریسفت  نیا  رب  دقن  نیرت  مهم  .درادن 
فیلکت دزروب ، تموکح  هب  تردابم  اهقف  زا  یکی  رگا  ور ، نیازا  و   ) تسا هدومن  بوصنم  ییافک  بجاو  باب  زا  ار  طیارـشلا  عماـج 

رکفت رد  هکنیا  ًاـفاضم  دـنا ) هدوـمن  روـصت  قوـف  هیرظن  نـالقان  هـکنیا  اـمک  دوـش  یمن  ضراـعت  بجوـم  تـسا و  طـقاس  نارگید  زا 
ریبعت هب  .دـننک (1)  راذـگاو  يرگید  هب  ارنآ  ات  دـنرادن  تیمکاح  قح  مدرم  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  طـقف  تیمکاـح  قح  يدـیحوت ،
سنج زا  ات  یـسایس  تکراشم  هن  دـشاب  یم  یـسایس  هفـسلف  هب  طبترم  هک  تسا  تیمکاح  تیناقح  هب  طبترم  تیعورـشم  ثحب  رگید 

.دشاب لیخد  نآ  رد  مدرم  يار  دشاب و  یسانش  هعماج  ثحابم 

باصتنا هیرظن  . 3

تیعورـشم أـشنم  أدـبم و  ناـشیا  هک  ارچ  تسا ؛ هدوـب  باـصتنا  هیرظن  هب  مزتـلم  لـمع ، رد  مـه  رظن و  رد  مـه  ینیمخ  ماـما  عـقاو  رد 
ناشیا  (3) دـنک .» اهر  هاگآ  میکح و  قلاخ  ار  تیمها  نیا  هب  يرما  هک  تسین  هنالقاع   » ماما رظنم  زا  .دناد (2)  یم  یهلا  ار  تموکح 

: تسا هدرک  حیرصت  ناگرزاب  سدنهم  يریزو  تسخن  مکح  ضیفنت  هرابرد  ار  هاگدید  نیا 

یتیالو هطساو  هب  هک  متسه  یمدآ  رفن  کی  مداد ، رارق  مکاح  ار  ناشیا  هک  نم 

ص:363

.76 ص 73 -  مالسا ، رد  یسایس  ماظن  یمالک  یقوقح -  ینابم  رب  يا  همدقم  یملید ، دمحا  ك.ر : ( . 1 - ) 1
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ص461. ج2 ، عیبلا ، باتک  ومه ، ( . 3 - ) 3
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توغاط دـشابن  راک  رد  هیقف  تیالو  رگا  دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد  اـی  مداد (1) و  رارق  ار  ناـشیا  مراد  سدـقم  عرـش  فرط  زا  هک 
.تسا (2) عورشم  ریغ  دشابن  هیقف  بصن  اب  روهمج  سیئر  دشابن ، ادخ  رما  هب  رگا  .تسا 

یهقف تیعورـشم  نیرق  رگا  يروهمج  سیئر  باختنا  يارب  مدرم  يأر  تیلوبقم و  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  رظان  یبوخ  هب  قوف  مـالک 
اجک ره  ناشیا  هک  درک  كرد  ناوت  یم  ظاحل  نیدب  .دوش  یم  دوقفم  تیمکاح ، یهلا  تیعورـشم  هقلح  دوشن ، طیارـشلا  عماج  هیقف 

ره هتسیرگن و  عوضوم  هب  یسایس  تکراشم  دعب  زا  هکلب  هدوبن ؛ یسایس  تیعورشم  روظنم  دنا ، هدرک  تبحص  مدرم  یباختنا  شقن  زا 
؛ تسین یسایس  یسانش  هعماج  ثحابم  هب  رظان  هک  تسا  هدوب  یسایس  تیعورشم  دعب  زا  هدرک  ثحب  هیقف  یلو  یباصتنا  شقن  زا  اجک 

ياراد تسا ، هدوب  نانآ  رایتخا  هچنآ  عیمج  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا فرط  زا  اهقف   » هک ارچ  تسا ؛ هدوب  یـسایس  هفـسلف  هب  رظان  هکلب 
.تسا تیلوئسم  کی  هکلب  تسین ؛ زایتما  کی  تیالو  نیا  دننک ؛ یم  حیرصت  ناشدوخ  هچنانچ  هتبلا   (3) دنتسه ؛» تیالو 

.ما هذخاؤم  يایهم  دنز ، رس  مه  نم  زا  یفلخت  رگا  .متسین  لئاق  زایتما  قح و  تینوصم و  يا  هرذ  دوخ  يارب  ًاصخش  هک  دناد  یم  ادخ 
.تسامش (5) ندرگ  مه  نم  تیلوئسم  .نارگید  هب  تبسن  دیاب  همه  .دننکب  تیاعر  همه  هب  تبسن  دیاب  همه   (4)

بیاـن و طیارـشلا  عماـج  هیقف  یمالـسا  هعماـج  روـما  هرادا  هب  شخب  تیعورـشم  يارب  تـبیغ  رـصع  رد  ماـما  رظنم  زا  هـکنیا  هصـالخ 
تیالو هیرظن  يدج  قارتفا  هطقن  .تسا  توافتم  مدرم  تکراشم  تلاکو و  اب  تیالو  نیا  تسا و  موصعم  ماما  بوصنم 

ص:364
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یم تیالو  هیقف  هب  دوخ  تعیب  باختنا و  اب  مدرم  یباختنا ، هیرظن  ساسا  رب  .تسا  هتفهن  هتکن  نیمه  رد  یباـصتنا  تیـالو  اـب  یباـختنا 
نیا زا  تسا ؛ هدرک  بسک  یعرـش  ّهلدا  هیحان  زا  هطـساو ) نودب   ) ار تیالو  بصنم  لداع ، هیقف  یباصتنا ، هیرظن  ساسا  رب  یلو  دنهد ؛

.درادن (1) يریثأت  تیالو  لصا  رد  مدرم  رابدا  لابقا و  ور 

، یتابثا ثحب  کی  تکراشم  تیلوبقم و  زا  ثحب  یلو  تسا ؛ یتوبث  ثحب  اهقف  یعرـش  بصن  تیعورـشم و  زا  ثحب  اـیوگ  نیارباـنب 
هراـبرد ماـما  یـسایس  يارآ  زا  تواـفتم  ياـه  تشادرب  بجوم  نآ  یموهفم  ندـشن  كرد  هک  تسا  یمدرم  تساوخ  ینیع و  ققحت 

، فورعم هب  رما   ) یعرش هلدا  هطساو  هب  یسایس  تکراشم  تیعورشم  مدرم  شقن  زا  ماما  دارم  عقاورد  .تسا  هدش  یسایس  تیعورـشم 
هطساو هب  یسایس  هفسلف  یقوقح و  یناقح ، تیعورشم  طیارـشلا  عماج  هیقف  شقن  زا  ماما  دارم  تسا و  هدوب  ...و ) اروش  رکنم ، زا  یهن 

.تسا هدوب  ...و ) جع ) ) نامز ماما  عیقوت  هلظنح ، نب  رمع  هلوبقم   ) یعرش ّهلدا 

يریگ هجیتن  . 6

هراشا

نکرود یـسایس ، تراـظن  تلم و  هصرع  رد  یـسایس  تکراـشم  ثحب  تیمکاـح و  تـلود و  هـصرع  رد  یـسایس  تیعورـشم  ثـحب 
هب ار  ود  نیا  یلقع  یلقن و  هلدا  يارجم  زا  ینیمخ  ماما  يایوپ  داهتجا  یلو  دنتـسه ؛ مه  زا  ادج  لاح  نیع  رد  یـسایس و  ماظن  نیداینب 
ای ضراعت  رگیدـکی  اب  ود  نآ  ناشیا ، یهقف  طابنتـسا  رد  ور  نیا  زا  تسا ؛ نشور  حیرـص و  يو  یـسایس  يارآ  .دـنک  یم  لصتم  مه 
نم رگا  هک  دننک  تراظن  روما ، نیا  رب  دننک  تراظن  هک  دنفظوم  مدرم  همه   » هک دننک  یم  نایب  تحارص  اب  ور  نیازا  دنرادن ؛ ضقانت 

فظوم تلم  متشاذگ ، جک  متشاذگ ، رانک  ار  میاپ 

ص:365
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(1) نک .» ظفح  ار  تدوخ  یتشاذگ ، جک  ار  تیاپ  دیوگب  هک  تسا 

شنک کی  رد  تراظن  تکراشم و  فیلکت »  » اـب یمازلا  یهلا و  تیمکاـح  قح »  » رگا .تسا  فیلکت  قح و  هطبار  هراـبرد  رگید  هتکن 
ناکما دوش و  یم  فقوتم  داقتعا  رظن و  هلحرم  رد  تموکح  تیعورشمو  باصتنا  تیمالسا ، دنوشن ، نیـشن  مه  هنادنمـشوه  یطابترا 
یـسایس تکراـشم  هب  هتـسباو  طوـنم و  یـسانش ، هعماـج  ظاـحل  هب  ییـالو  ماـظن  ياـقتراو  ینیع  قـقحت  .دـبای  یمن  یجراـخ  قـقحت 

یم یقاب  تقیقح  قفا  نامه  رد  اه  نامرآ  ناگبخنو  مدرم  نودب  رگید  ترابع  هب  تسا ؛ یندـم  هعماج  مدرم و  هنادازآ  هنادنمـشوه و 
داقتعا و اریز  درادن ؛ ار  اهنآ  لیمحت  رابجا و  مازلا و  قح  طیارشلا ، عماج  مکاح  نوچ : دوش ؛ یمن  لیکـشت  یمالـسا  تموکح  دنام و 

یقافتا نینچ  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ایبنا و  قافتا  هب  بیرق  رثکا  هرابرد  هک  روط  نامه  .تسین  رادرب (2)  لیمحت  ینید ، تیمکاح 
عطقم زج  هب   ) تیعقاو قفا  رد  یندـم » یمدرم و  تکراـشم  فیلکت   » اـب تماـما » توبن و  تیعورـشم  قـح   » ًـالمع میدوـب و  دـهاش  ار 
خلسم رد  ار  تقیقح  دنوادخ  یعیرشت  هدارا  هک  تسا  تقلخ  رارـسا  زا  یکی  نیا  رهاظ  هب  .تفاین  یجراخ  نّیعت  خیرات ) زا  يدودحم 

یتخانـش هعماج  یفرع و  ياهراجنه  تایفرع و  .دـهد  یم  اقترا  تقیقح  قفا  هب  ار  تیعقاو  هکلب  دـنک ؛ یمن  حـبذ  تایفرع  تایعقاو و 
ریخأت زمر  دـیاش  .دـنناسرب  مه  هب  روضح  بان ، ینید  قیاـقح  اـه و  ناـمرآ  هب  خـیرات  ناـمز و  رذـگ  رد  يداـهتجا  راـکزاس  اـب  دـیاب 

تیعورـشم هک  روط  نامه  نیاربانب  دشاب ؛ هتفهن  فیطل  هتکن  نیمه  رد  جع ) ) يدهم ترـضح  یناهج  تموکح   ) بان ینید  تموکح 
لقع یحو و  عبنمود  هب  یلداعت  داهتجا  يارجم  زا  ار  دوخ  دناوت  یم  زین  تکراشم  دراد ، یسدق  یتیوه  دوخ  ییالعتـسا  قفا  رابتعا  هب 

، رگید ترابع  هب  دبای ؛ سدقم  یتریس  دزادرپب و  ییالو  ماظن  تراظن  دقن و  هب  لقن  قفا  زا  دناسرب و 
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ص33. ج15 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
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یلماـعت شنک  اـهنیا  زا  یکی  نودـب  هک  يوحن  هب  تسا ؛ تیـالو ) تلم ، تعیرـش ،  ) يدـعب هس  روشنم  ینیمخ  ماـما  یتموکح  يوگلا 
يروهمج ماظن  هلداعم  تسایـس ، زا  يدـعب  هس  یقلت  نیا  .تفاـی  دـهاوخن  یجراـخ  ققحت  یمالـسا »  » و يروهمج »  » نیب هنادنمـشوه 

، ام .تسا  هدرک  داجیا  مه ، اب  اهنآ  تبسن  طابترا و  هصرع  رد  ار  يدایز  تاماهبا  ور ، نیازا  هدرک ؛ هدیچیپ  یلوهجم و  هس  ار  یمالسا 
تالماعت هب  هجوت  اب  یسایس  تکراشم  یسایس و  تیعورشم  تبسن  رظنم ، زا  ار  قوف  هناگ  هس  ناکرا  ات  میدرک  شالت  راتشون  نیا  رد 

.مینک یجنس  تبسن  یسررب و  اهنآ ،

، ور نیازا  دـجنگ ؛ یم  یـسایس  هفـسلف  رد  ینیـشیپ و  هاگیاج  تیعورـشم ، ثحب  هاگیاج  ماما ، رظنم  زا  دـش ، هظحالم  هک  روط  نامه 
، ور نیازا  دـجنگ ؛ یم  یـسایس  یـسانش  هعماج  ورملق  رد  دراد و  ینیـسپ  ماقم  تکراـشم  ثحب  یلو  دراد ؛ یمکح  یمازلا و  تیهاـم 
هن تموکح  تیوه  نیاربانب ، دوش ؛ یم  جـتنم  ود  نآ  براـضت  زا  تموکح  تیهاـم  ظاـحل ، نیدـب  .دراد  یلرتنک  یتراـظن و  تیهاـم 

تموـکح ور  نیا  زا  دراد ؛ یلماـعتو  ینیرمـالا  نیب  یتحاـسود  تیوـه  هـکلب  ضحم ؛ يرـالاس  مدرم  هـن  تـسا و  ضحم  یـسارکوئت 
دُعب هب  رظان  یمالـسا  یتراظن و  نونف  یناـمز و  تایـضتقم  دـُعب  هب  رظاـن  يروهمج  .تسا  یمالـسا » يروهمج   » ینیمخ ماـما  بولطم 

ناملسم نادنورهش  یتراظن  شنک  نامکاح و  یتموکح  شنک  یگنوگچ  یـشور ، ظاحل  هب  هجیتن  رد  تسا ؛ نآ  یتموکح  یفیلکت و 
؛ دنک یم  تیعبت  تسا ، دنمشوه  ایوپ و  یطابترا  یسایس  راتفر  کی  نید و  ریسفت  يارب  صاخ  یشور  هک  یلداعت »  داهتجا   » نورد زا 
« دازآ یطابنتسا  ياضف   » رد هنادنمشوه » يداهتجا  یقطنم   » شور دنمزاین  هتسباو ) ریغتم  ) لداعتم هنادنمشوه  یـسایس  شنک  نیا ، ربانب 

ینید صوصن  هب  یمالسا  يروهمج  تیمکاحو  تیالو  تیعورشم  هک  روط  نامه  ماما ، هاگدید  زا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  تسا ؛
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نیناوق صوصن و  راصحنا  رد  ودره  ظاحل  نیدب  .تسا  فوطعم  ینید  صوصن  هب  زین  یندم  تراظن  یسایس و  لرتنک  تسا ، فوطعم 
ام هب   » مدرم و  هیقف » وه  ام  هب   » هیقف هدارا  يأر و  .دمان  یم  نوناق  تموکح  ار  یمالـسا  يروهمج  تموکح  ماما ، اذـل  دنتـسه ؛ یعرش 

ًایناث دـنوادخ و  هب  قِّلعتم  تاذـلاب  ًالوا و  ار  تیمکاح  تیناقح  تیعورـشم و  ور  نیا  زا  دـناد ؛ یمن  رثؤم  تیعورـشم  رد  ار  مدرم » وه 
هیقف رگا  ناـشیا  رظنمزا  .دـناد  یم  هیقف  داـهتجا  هقف و  نآ  زا  تبیغ  رـصع  رد  و  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم هب  روضح  رـصع  رد  ضرعلاـب 

.دوش یم  طقاس  تیالو  زا  دهدب ، تسد  زا  ار  تلادع ) تفص  ریبدت ، تّوق  داهتجا ، هوق   ) تیالو طیارش  زا  یکی  طیارشلا  عماج 

ققحت ینعی : یـسایس ؛ ماظن  سیـسأت  تیالو ؛ قادصم  فشک  دوش : یم  حرطم  حطـسود  رد  زین  یندـم  هعماجو  مدرم  یتراظن  قوقح 
: رگید ترابع  هب  تسا ؛ مدرم  هنادـنم  تیاضر  هنادازآ و  یـسایس  تکراشم  هب  طونم  یـسانش  هعماج  ظاحل  هب  يریبدـت  تیالو  ینیع 

قفا نامه  رد  ینید ) تموکح  تیعورـشم   ) تیناقح نیا  دننکن ، تیامح  یمالـسا ، يروهمج  لیکـشت  رد  ار  ینید  يربهر  مدرم  رگا 
ایبنا و یـسایس  هریـس  هک  روط  نامه  درادـن ؛ ار  نآ  یلقع ) یلقن و  لیالد  هب   ) لیمحت مازلا و  قح  هیقف  یلو  دـنام و  یم  یقاـب  تقیقح 

.تسا هدوب  نینچ  نیا  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم

هب کسمت   ) دوخ يداهتجا  شور  اب  ینیمخ  ماما  زین ، تمـسق  نیا  رد  .تسا  یتموکح  ياـه  يریگ  میمـصت  دـنیارف  رد  تراـظن  مود :
لاعف تکراشم  تساوخرد  مدرم  زا  دناد و  یم  وگ  خساپ  لوئـسم و  ءزج ، ناریدـم  ات  يربهر  زا  ار  ناریدـم  همه  یلقع ) یلقن و  هلدا 

.دراد ار  یسایس  تردق  لرتنکو 

تیمالـسا تیروهمج و  فیلکت ، قح و  باصتنا ، باـختنا و  تیعورـشم ، تکراـشم و  نیب  ماـما ، يرکف  هاگتـسد  رد  هکنیا  هصـالخ 
رد مدرم  تکراشم  هک  هنوگ  نامه  دنـسر ؛ یم  لداعت  هب  ایوپ  داهتجا  يارجم  زا  یهلا  نوناق  فارـشا  تحت  اهنآ  همه  .تسین  ضراعت 

، تسا هدش  نییعت  شیپ  زا  نیناوق  هب  قوبسم  تراظن ، سیسأت و 
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یقیقح تیمکاح  هجیتن  رد  تسا ؛ عیرـشت  لعج و  هب  قوبـسم  تیالو ، لامعا  ماقم  رد  مه  توبث ، ماقم  رد  مه  باصتنا  تیعورـشم و 
.تسا رگید  سک  رب  یسک  تیالو  مدع  هعیش ، هقف  رد  یلوا  لصا  هک  ارچ  تسا ؛ ینایحو  نوناق  ياه  ضرف  شیپ  راصحنا  رد 

.درک میسرت  ناوت  یم  تکراشم  تیعورشم و  تبسن  هرابرد  ار  لیذ  رادومن  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 

یلماـعت راـکزاس  کـی  رد  هک  تسا  یعیرـشت  نیناوق  زا  تراـظن  تیمکاـح و  تمیزع  هطقن  دوـش ، یم  طابنتـسا  رادوـمن  زا  هکناـنچ 
.دنسر یم  یلداعت  تدحو  هب  دنوش و  یم  نیشن  مه  یمالسا  يروهمج  راتخاس  رد  تیاهنرد  هیوس  هس  هنادهتجم 

لمکم هدینت و  مهرد  تراظن ) تموکح ، تعیرش ،  ) هفلؤم هس  رب  ینتبم  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ناکرا  هک  میدرک  هظحالم  رت  شیپ 
هب طونم  زین  نآ  شریذپ  هک  دنک  یم  طبترم  مه  هب  ار  قوف  هفلؤم  هس  طیارـشلا  عماج  دهتجم  يداهتجا  شور  نایم  نیا  رد  تسا ؛ مه 

.تسا هدش  مدرم  يأر 

دهتجم ات  دـنداد  يأر  ناـگربخ  هب  مدرم  رگا  .نیملـسم (1)  تیرثکا  يأر  هب  دراد  یگتـسب  تموکح  لیکـشت  نیملـسم و  روما  یلوت 
يربهر يارب  ار  یلداع 

ص:369

دنس 657. ینیمخ ، ماما  زا  هدش  رشتنم  دانسا  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ( . 1 - ) 1

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 396 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_369_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا (1) ذفان  شمکح  دوش و  یم  مدرم  بختنم  یلو  وا  ...دندرک  نییعت  ار  يدرف  مه  اهنآ  یتقو  دننک ، نییعت  ناشتموکح 

نآ و يالاو  ياه  شزرا  یمالسا و  يروهمج  دوخ ، یسایس  دشر  تیارد و  اب  ناریا  یمالسا  هعماج  : » دیوگ یم  تعیرـش  هرابرد  يو 
(2) دنا .» هدنام  رادافو  گرزب  نامیپ  تعیب و  نیا  هب  دنا و  هتفریذپ  ار  ادخ  نیناوق  تیمکاح 

: دیوگ یم  روما  حیحص  نایرج  رب  تراظن  یسایس و  تکراشم  هرابرد  ماما 

دنک یم  لمع  هک  یلئاسم  رد  یعامتجا  لئاسم  رد  یـسایس  لئاسم  رد  دـننکب  رظن  راهظا  دنـشاب ؛ روما  رظان  ناش  همه  نآلا  دـیاب  تلم 
قلطم و ار  دوخ  دیابن  سک  چیه  ...دوش  یم  هعماج  دـشر  ثعاب  هدـنزاس  اجب و  داقتنا  تسین  فالتخا  شموهفم  ...لکـشت  تلود (3)

یم لاکشا  دهاوخ ، یم  هثحابم  دصقم ؛ هب  دسر  یمن  هثحابم  یب  مه  یسایس  روما  ...تسا  هئطوت  ریغ  داقتنا  .دنیبب (4)  داقتنا  زا  ياربم 
ربارب رد  ًامیقتسم  هک  دراد  قح  تلم  دارفا  زا  يدرف  ره  .دریگ (5)  یمن  ار  شیولج  سک  چیه  ار  نیا  .دهاوخ  یم  لدب  در و  دهاوخ ؛

رگا تروص  نیاریغ  رد  دـهدب و  هدـننک  عناـق  باوـج  دـیاب  وا  دـنک و  داـقتنا  وا  هب  دـنک و  حاـضیتسا  ار  نیملـسم  رادـمامز  نیریاـس ،
یم تسد  زا  ار  دوخ  تیعورشم  تسا و  لوزعم  يرادمامز  ماقم  زا  دوخ  هب  دوخ  دشاب ، هدرک  لمع  دوخ  یمالـسا  فیاظو  فالخرب 

.دهد (6)

ياه نامرآ  حیحص  ریغ  زا  ار  حیحص  داقتنا  كالم  هراشا و  یهورگ  یبزح و  تکراشم  داقتنا و  ياه  بیـسآ  هب  هلـصافالب  ماما  هتبلا 
: دنک یم  یفرعم  مالسا  بالقنا و 

ای یسک  ماظن  نیا  رد  رگا  .تسا  ینایرج  یطخ و  دروخرب  زا  ریغ  داقتنا  هتبلا 
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بالقنا تحلـصم  رب  ار  دوخ  طخ  حانج و  تحلـصم  دیآرب و  نارگید  بیرخت  ای  فذـح  رکف  رد  تهج  یب  هدرکان  يادـخ  یهورگ 
.تسا (1) هدرک  دراو  همطل  بالقنا  مالسا و  هب  دنزب ، هبرض  دوخ  يابقر  ای  بیقر  هب  هکنآ  زا  شیپ  ًامتح  درادب ، مدقم 

دناد یم  تیعورشم  ینیع  دامن  ار  مالسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  بیان  طیارشلا و  عماج  هیقف  تبیغ ، رصع  رد  ماما  رظنم  زا  هکنیا  هصالخ 
ياه هفلؤم  ازجا و  یمامت  ات  تسا  اـیوپ  داـهتجا  هکلم  ساـسا  رب  ماـظن  یلک  تیادـهو  يراذـگ  تسایـس  نآ  هژیوراـک  نیرت  مهم  هک 

.دریگ رارق  هنادنمشوهو  یقطنم  شنکاو  شنک و  رد  لداعتم  مجسنم و  لک  کی  رد  ار  یسایس  تراظنو  یسایس  تیمکاح  فلتخم 

مهدزیس سرد  هصالخ 

، هّدام لکـش ، هب  رظان  تیروهمج : تسا : توافتم  تحاـسود  رب  ینتبم  ناـسنا ، تیهاـم  نوچمه  تموکح  ماـما ، یـسایس  هشیدـنا  رد 
ترابع هب  تسا ؛ نوناق  اهرواب و  اـه ، شزرا  نطاـب ، حور ، اوتحم ، هب  فوطعم  تیمالـسا : تسا ؛ ناـمتخاس  راـتخاس و  بلاـق ، رهاـظ ،

يروهمج رظنم  نیا  زا  .تسا  مدرم  تیرثکا  تاداقتعا  راـصح  رد  تشونرـس  نییعت  قح  ناـشیا ، هاگدـید  زا  يروهمج  موهفم  رگید ،
ضقانت لکشم  تسا ، ساسح  سانلا  قح  هب  ارگ و  مدرم  تدش  هب  مالـسا  بتکم  نوچ  اهتنم  تسا ؛ یبتکم  يروهمج  نامه  یمالـسا 

.تسین حرطم  لمع  هصرع  رد  مه  رظن و  ماقم  رد  مه 

ود زا  زین  نامز » تایضتقم   » رـصنع و  مدرم » یهاگآ  دولآان و  عبط   » نینچمه و  مالـسا » يراد  مدرم  دادعتـسا  ، » ماما ترـضح  رظنم  زا 
.دننک یم  مهارف  ایوپ ،» داهتجا   » کمک هب  ار  تیمالسا  اب  تیروهمج  ینیشن  مه  ناکما  هک  دننک  یم  داجیا  ار  يراکزاس  وس ،

تیعورشم ور ، نیازا  تسا ؛ رگید  سک  رب  یسک  تیالو  مدع  لصا  ماما  رظنم  زا 
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یم طسب  ای  ضبق  ار  هیقف  یلو  نیمارف  تیلوئـسم و  ورملق  هچنآ  ظاحل  نیدب  .تسا  فوطعم  یمالـسا  نیناوق  هب  یـسایس  راتفر  یمامت 
.دهد یم  طسب  ای  ضبق  زین  ار  مدرم  تکراشم  تراظن و  زیچ  نامه  دهد ،

طوبرم یمومع  روما  یمامت  تسا و  قلطم  هیقف ، هقلطم  تیالو  هیرظن  رد  تیالو  هک  روط  نامه  نیاربانب  دنتسه ؛ بوچراهچ  رد  همه 
روـما یماـمت  تسا و  قـلطم  دـمآ ، تکراـشم  ثحب  رد  هک  یعرـش  لـیالد  هب  مه  یمدرم  تراـظن  دوـش ، یم  لـماش  ار  تموـکح  هب 

.تسا یفتنم  ًاعوضوم  هیقف  يروتاتکید  ههبش  ور ، نیازا  دوش ؛ یم  لماش  مه  ار  هیقف  یلو  راتفر  یتح  تموکح  یمومع 

تلم همه  ...دـشابن  مالـسا  فالخ  مدـق  کی  هک  مینک  هجوت  تقد  لامک  اب  ...دراد  تیمها  نم  شیپ  هک  تسا  یمومع  شرافـس  نیا 
هک تسا  فظوم  تلم  متـشاذگ ، جک  متـشاذگ ، رانک  ار  میاپ  کی  نم  رگا  .دـننک  تراظن  روما ، نیا  رب  دـننک ، تراظن  هک  دـنفظوم 

.نک ظفح  ار  تدوخ  یتشاذگ ، جک  ار  تیاپ  دنیوگب :

هک روط  نامه  دوش ؛ يروتاتکید  هب  رجنم  ات  تسین  هتخیـسگ  نانع  هیقف ، هقلطم  تیالو  هیرظن  رد  هقلطم  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  نیاربانب 
.دوش عورشمان  یسایس  قوقح  تابلاطم و  هب  رجنم  ات  تسین  هتخیسگ  نانع  اهر و  مدرم  تکراشم  تراظن و 

.تسا هطورشم  هکلب  هقلطم  هن  يدادبتسا و  هن  یمالسا  تموکح  .تسا  مدرم  رب  یهلا  نوناق  تموکح  یمالسا  تموکح 

یلو تسا ؛ تیلوبقم  رب  مدقم  تیناقح ، هک  تسا  مّلـسم  تهج  نیازا  تسا ؛ يرظن  بلاطم  اوتحم و  تیناقح ، یـسایس  هفـسلف  تیهام 
نودـب نوچ : تسا ؛ نآ  نزو  مه  دـشابن ، تیناقح  رب  مدـقم  رگا  تیلوبقم  ور  نیا  زا  یجراخ ؛ تینیع  نیعت و  یـسانش  هعماج  تیهام 
تیلباق مدرم  رگا  تفگ : تئرج  هب  ناوت  یم  ور ، نیازا  درادن ؛ ییارجا  تنامـض  نآ  یهاون  رماوا و  دبای و  یمن  ققحت  ماظن  نآ  مدرم 

دهاش ام  دنتشادن ، ار  رون  راجفنا 
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هفـسلف رد  .درک  کیکفت  دیاب  ار  یـسایس  یـسانش  هعماج  یـسایس و  هفـسلف  نیاربانب ، دـمیدوبن  یمالـسا  بالقنا  مان  هب  يرون  راجفنا 
یم ثحب  تعاطا  یجراخ  یعوقو و  تیفیک  زا  ثحب  یسایس  یسانش  هعماج  رد  یلو  تسا ؛ یسایس  تعاطا  ییارچ  زا  لاؤس  یسایس 

هنایارگ عقاو  یسانش  هعماج  هب  رظان  يدنب  میسقت  نیا  نوچ : تسین ؛ حیحص  ینالقع  امزیراک و  یتنس ، هب  تیعورشم  میسقت  اذل  دوش ؛
هب تیعورشم  كالم  ینعی : دشاب ؛ يراجنه  دیاب  ًاموزل  یسایس  هفسلف  خساپ  نوچ  دزادرپ ؛ یمن  یـسایس  هفـسلف  هب  تسا و  یخیرات  و 

ناوـت یمن  سپ  تسا ؛ هدوـب  یهلا  دـعاوق  یحو و  تلع  هب  هـکلب  تـسا ؛ هدوـبن  ربماـیپ  یقـالخا  يایاجـس  ییاـمزیراک و  هـجو  بـبس 
تیرثکا يأر  زا  دـیاب  ارچ  هک  دوش  یم  هداعا  لاؤس  هلـصافالب  نوچ : دـنادرگرب ؛ هماـع  تیلوبقم  هب  ار  تعاـطا ) ییارچ   ) تیعورـشم

وا طقف  .تسادخ  یلـصا  کلام  نوچ  هک  دوش  یم  هداد  خساپ  درک ؟ تعاطا  ادخ  زا  دـیاب  ارچ  دـیدرک : لاؤس  رگا  اما  درک ؟ تعاطا 
.دنک یم  دنمتداعس  ار  ناسنا  ینوناق  هچ  دناد  یم  دراد و  ار  ناسنا  ياه  تساوخ  اهزاین و  مامت  رب  هطاحا  هطلس و 

هک تسا  ینید  مالسا  : » دنسر یم  یقطنم  یلداعت  هب  مالـسا  هنالداع  نیناوق  هطـساو  هب  هک  دنتـسه  هکـس  کی  يورود  فیلکت  قح و 
«. دنک یم  ار  قوقح  همه  تاعارم  دسر و  یم  شدوخ  قوقح  هب  سک  همه 

تیرثکا تاداقتعا   » راصح رد  مدرم  لاعف  روضح  تشونرـس » نییعت  قح   » زا ماما  ترـضح  دارم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ظاـحل  نیدـب 
؛ دنک یم  نایب  ار  تموکح  نادنورهش  قوقح  قح و  يروهمج »  » هژاو یمالـسا » يروهمج   » حالطـصا رد  رگید  نایب  هب  تسا ؛ مدرم »

.تسا یعرش  هفیظو  هب  لمع  فیلکت و  هب  رعشم  یمالسا »  » هژاو یلو 

قح و ینعی : دنتـسه ؛ فیلکت  ياراد  مه  قـح و  ياراد  مه  ینید  یعیبـط و  يرطف ، نیناوـق  رادـم  رد  اـه  ناـسنا  ینیمخ  ماـما  رظنم  زا 
قوقح تیعورشم  عبنم  ظاحل  نیدب  .تسین  ضراعت  اهنآ  نیب  .دنراد  مه  اب  یقطنم  لماعت  لمکم و  یتبسن  فیلکت 
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.تسا یعیبط  يرطف و  قوقح  اب  گنهامه  زاسمه و  هک  تسا  یهلا  تعیرش  نیناوق و  نامه  مدرم ، یتکراشم 

دوش یم  تفای  مدرم ، يأر  هاگیاج  مدرم و  تکراشم  تیعورشم ، أشنم  تیمکاح ، هب  عجار  یبلاطم  ینیمخ  ماما  تابوتکم  راثآ و  رد 
تموکح هب  یشخب  تیعورـشم  رد  مدرم  يأر  ایآ  اما  دنک ؛ یم  دییأت  ار  باصتنا  هیرظن  مه  تسا و  راگزاس  باختنا  هیرظن  اب  مه  هک 

؟ تسا لیخد  یمالسا ، يروهمج 

باختنا هیرظن  فلا )

باختنا و اب  مدرم  تسا و  هدـش  ضیوفت  مدرم  هب  دـنوادخ  بناج  زا  تیمکاح  تیالو و  هک  دراد  داقتعا  هاگدـید  نیا  يرظن  ظاـحلب 
هطـساواب ار  تیعورـشم  هیقف ، یلو  عقاورد  .دنراپـس  یم  ربدـم ) هیقف ، لداع ،  ) طیارـشلا عماج  ءاـهقف  هب  ار  تیـالو  نیا  شیوخ  تعیب 

«. تسا تیالو  نامز  دیدحت  زین  تیالو و  دودح  تیدحت  ناکما  نآ  همزال   » هک دنک  یم  بسک  یمدرم  باختنا 

.دناد یم  لیخد  تموکح  هب  یشخب  تیعورشم  رد  ار  مدرم  هک  دنیوج  یم  کسمت  ماما  زا  یتالمج  هب  هیرظن  نیا  هب  نالئاق 

زین تبیغ  نارود  رد  مالسلا ) هیلع  ) موصعم روضح  نارود  رب  هوالع  دنوادخ  یباختنا ،) تیالو   ) باختنا هیرظن  زا  مود  ریسفت  ساسارب 
ياـه یگژیو  فاـصوا و  تسا : مسقود  طیارـش  نیا  .تسا  هدرک  نّیعم  ار  یطیارـش  تلود  تیعورـشم  يارب  دراد و  یتـموکح  حرط 
یقلت تیعورـشم  يارب  هلعلا » ءزج   » مدرم نیاربانب  مدرم ؛ دزن  رد  تیلوبقم  تهاجو و  تلادـع ؛ تهاقف و  لثم  مکاح  هورگ  ای  صخش 

.دنوش یم 

تیمکاـح قـح  مدرم  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  طـقف  تیمکاـح  قـح  يدـیحوت ، رکفت  رد  هک  تسا  نیا  ریـسفت  نیا  رب  دـقن  نیرت  مهم 
راذگاو يرگید  هب  ار  نآ  ات  دنرادن 
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یسایس تکراشم  هب  تسا و  یسایس  هفـسلف  هب  طبترم  هک  تسا  تیمکاح  تیناقح  هب  طبترم  تیعورـشم  ثحب  رگید ، ریبعت  هب  دننک ؛
.دبای تلاخد  نآ  رد  مدرم  يأر  دشاب و  یسانش  هعماج  ثحابم  سنج  زا  ات  دبای  یمن  طابترا 

باصتنا هیرظن  ج )

تیعورـشم أشنم  أدـبم و  ناشیا  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  باصتنا  هیرظن  هب  مزتلم  لمع ، رد  مه  رظن و  رد  مه  ینیمخ  ماـما  بلطم  عقاو  رد 
نیا ناـشیا  دـنک .» اـهر  هاـگآ  میکح و  قلاـخ  ار  تیمها  نیا  هب  يرما  هک  تسین  هنـالقاع   » ماـما رظنم  زا  .دـناد  یم  یهلا  ار  تموکح 

: تسا هدرک  حیرصت  نینچ  نیا  ناگرزاب  سدنهم  يریزو  تسخن  مکح  ضیونت  هرابرد  ار  هاگدید 

.مداد رارق  ار  ناشیا  مراد ، سدقم  عرش  فرط  زا  هک  یتیالو  هطساو  هب  هک  متسه  یمدآ  رفن  کی  مداد ، رارق  مکاح  ار  ناشیا  هک  نم 

باختنا و اب  مدرم  یباختنا ، هیرظن  ساسا  رب  .تسا  هتفهن  هتکن  نیمه  رد  یباصتنا  تیالو  اب  یباختنا  تیالو  هیرظن  يدـج  قارتفا  هطقن 
تفایرد یعرش  هلدا  زا  هطساو  یب  ار  تیالو  بصنم  لداع ، هیقف  یباصتنا ، هیرظن  ساسا  رب  یلو  دنهد ؛ یم  تیالو  هیقف  هب  دوخ  تعیب 

ثحب اهقف  یعرش  بصن  تیعورشم و  زا  ثحب  ایوگ  نیاربانب  درادن ؛ يریثأت  تیالو  لصا  رد  مدرم  رابدا  لابقا و  ور  نیا  زا  دنک ؛ یم 
نآ یموهفم  كرد  مدـع  هک  تسا  یمدرم  تساوخ  ینیع و  ققحت  یتاـبثا ، ثحب  تکراـشم  تیلوبقم و  زا  ثحب  یلو  تسا ؛ یتوـبث 

.تسا هدش  یسایس  تیعورشم  هرابرد  ماما  یسایس  يارآ  زا  توافتم  ياه  تشادرب  بجوم 
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تالاؤس

.دیهد حیضوت  ار  نآ  ینیمخ  ماما  هاگدید  هب  هجوت  اب  تسامن ؟ ضقانتم  یمالسا » يروهمج   » حالطصا ایآ  . 1

امـش لـیلحت  دـش ؛ دـقتعم  یمدرم  تکراـشم  تیلوبقم و  هب  ناوت  یم  هنوـگچ  تیمکاـح ، یهلا  تیعورـشم  شریذـپ  تروـص  رد  . 2
؟ تسیچ

؟ تسا هنوگچ  ماما  یسایس  هشیدنا  هب  هجوت  اب  فیلکت  قح و  تبسن  . 3

.دینک لیلحت  تسا ؟ کی  مادک  ینیمخ  ماما  هیرظن  امش  رظن  هب  .دیهد  حیضوت  ار  باصتنا  باختنا و  هیرظن  . 4

رتشیب هعلاطم  يارب  عبانم 

؛ ینیمخ ماما  یسایس  یهقف  ياه  هشیدنا  هداز ، یضاق  مظاک  . 1

.ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  یتارف ، باهولادبع  . 2
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للملا نیب  طباور  یجراخ و  تسایس  : متفه لصف 

هراشا
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یجراخ تسایس  لوصا  فادها و  موهفم ، سرد 14:

هراشا

یلک فادها 

.یجراخ تسایس  فادها  لوصا و  یساملپید ، للملا ، نیب  طباور  یجراخ ، تسایس  میهافم  اب  نایوجشناد  ییانشآ 

يراتفر فادها 

دور یم  راظتنا  سرد  نیا  هعلاطم  زا  سپ  نایوجشناد  زا 

.دنهد حیضوت  ار  یجراخ  تسایس  موهفم  . 1

.دنهد حرش  ار  یمالسا  یساملپید  موهفم  . 2

.دنهد حیضوت  ار  لیبس  یفن  هدعاق  . 3

.دننک انعم  ار  بولق  فیلأت  لصا  . 4

.دننک لیلحت  ینابم  هصخاش و  ترورض ، ظاحل  هب  ار  یمالسا  تما  تدحو  لصا  . 5

.دننک لیلحت  ار  ینیمخ  ماما  نیب  عقاو  ییارگ  نامارآ  هیرظن  . 6

.دننک نایب  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  ار  یعقاو  دهعت  مدع  تسایس  . 7

همدقم . 1

هک تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  ینیمخ  ماما  تضهن  ینید  یسایس -  يارآ  زا  رثأتم  یناهج  يا و  هقطنم  ياه  تسایس  ههد ، هس  زا  شیب 
...و يوفص  باون  لابقا ، لامج ، دیس  رـصانلادبع ، لامج  تفن ، ندش  یلم  هطورـشم ، نوچمه  ییاه  شبنج  اه و  تضهن  تسکـش  اب 

یمالـسا ندمت  ددجم  يایحا  هب  تشگزاب  ياهدیما  همه  درک و  یم  یط  ار  ندـش  هزیلاربیل  دـنور  نانچمه  گرزب ، هنایمرواخ  هقطنم 
اما دوب ؛ هدش  لدبم  سأی  هب 
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دیما هقراب  ینید ، ياه  هرازگ  اه و  هفلؤم  اب  للملا  نیب  طباور  مالـسا و  ناهج  يا  هقطنم  ياـه  تسایـس  هنحـص  هب  ینیمخ  ماـما  دورو 
رد ناریا  لئاسم  نارگلیلحت  هک  يوحن  هب  داد ؛ رارق  یمالـسا  ياه  شبنج  اه و  تضهن  يراـتفر  يوگلا  یلمارف و  ار  يو  هرهچ  دـش و 

سانشرس رگشهوژپ  کلاف  دراچیر  .دنتسناد  للملا  نیب  تسایس  تالوحت  رد  يدیدج  دنور  ار  ینیمخ  ماما  روهظ  یبرغ ، ياهروشک 
نیا هنایمرواخ  یمالـسا  سناسنر  هرابرد  ار  دوخ  لیلحت  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  هناتـسآ  رد  وا  .تسا  هنایمرواخ  هنیمز  رد  ییاکیرمآ 

: تشاد نایب  نینچ 

مدرم هیحور  نهذ و  رد  هتفرگ  لکـش  تراقح  هب  شناربهر  زا  کی  چـیه  اریز  داد ؛ یم  همادا  دوخ  تایح  هب  يدـیماان  اـب  هناـیمرواخ 
ياه هدـقع  هتخاس و  يراج  نابز  رب  ار  اهنآ  لد  فرح  لقادـح ، هک  دنتـشگ  یم  يدـیما  هطقن  لابند  هب  ناـنآ  .تسا  هتـشادن  یهجوت 

هب یباـیتسد  يارب  ار  هناـیمرواخ  مدرم  داد و  دـهاوخ  ناـنآ  هـب  ار  یتراـسج  نـینچ  ینیمخ  هللا  تـیآ  .دــیامن  دازآ  ار  هدــش  مکارتـم 
دهاوخ کـمک  رورغ  يدازآ و  يارب  ار  ناـنآ  نوچ : دوـب ؛ دـهاوخ  هقطنم  غورفرپ  درم  ینیمخ ، .درک  دـهاوخ  کـمک  ناـشیاهوزرآ 

.درک (1)

هبنج هک  تسا  هدوب  للملا  نیب  طباور  هنحص  هب  یمالسا  لیصا  تیوه  اب  یلقتسم  دیدج و  نامتفگ  دورو  رگنایب  ییاه  تشادرب  نینچ 
ياه هدیا  روحسم  ار  یمالسا  ریغ  یمالسا و  لود  یجراخ  تسایس  نآ  رب  هوالع  دراد ؛ للملا  نیب  طباور  رب  مکاح  لوصا  هب  يداقتنا 

تشگزاب اه و  تردق  زا  یمالـسا  ياهتلم  لود و  يدازآ (2)  لالقتسا و  هدیا ، نیا  ساسا  عقاورد  .تسا  هدرک  شیوخ  هطلـس و  دض 
هدوب یمالسا (3)  ياهنامرآ  هب 
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ص279. ش5 ، یسایس ، مولع  همانلصف  ینیمخ » ماما  هاگدید  زا  یللملا  نیب  طباور  رد  هطلس  ماظن  درکراک  ، » یقتم میهاربا  ( . 1 - ) 1
ص15. ج2 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص128. نامه ، ( . 3 - ) 3
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طابنتـسا یمالـسا  یناـبم  مـالک و  هقف ، زا  ار  دوخ  یلخاد  تسایـس  دـعاوق  لوـصا و  هک  روـط  ناـمه  ینیمخ ، ماـما  ور  نیا  زا  تسا ؛
يدنبزرم ظفح  نمـض  ور  نیا  زا  دنداهن ؛ انب  یمالـسا  دعاوق  لوصا و  ساسا  رب  زین  ار  للملا  نیب  طباور  یجراخ و  تسایـس  دـندرک ،

هقرفت نارحب  زا  تفر  نورب  يارب  مالسا ) تلود -  ) یمالـسا لود  هیداحتا  داجیا  ترورـض  رب  تلم ) تلود -   ) دیدج ییایفارغج  ياه 
.دننک یم  دیکأت  یمالسا  ياه  تلود 

اه و تلود  اب  طابترا  هوحن  للملا و  نیب  ماظن  راتخاس  یجراخ ، تسایس  هرابرد  ماما  ترضح  ياه  هاگدید  یسررب  يارب  ظاحل  نیدب 
، میهافم ادـتبا  لـصف  نیا  رد  .درک  عورـش  يو  یـسایس  ياـه  يریگ  تهج  لوصا و  یناـبم و  زا  دـیاب  لـلملا  نیب  هصرع  رد  اـه  تلم 

تـسایس يرظن  ثحابم  رد  هدـش  حرطم  ياه  ضقانت  تاماهبا و  یخرب  هب  سپـس  حرطم ، ار  ماما  یهقف  يداـقتعا و  لوصا  فادـها و 
.تخادرپ میهاوخ  اهنآ  لیلحت  یسررب و  هب  مینک و  یم  هراشا  ماما ، یجراخ 

یسانش موهفم  . 2

.تسا ثحب  اب  طبترم  میهافم  اه و  هژاودیلک  فیرعت  یجراخ ، تسایس  يرظن  ثحابم  هب  دورو  دیلک 

تـسایس موهفم  هب  هک  روط  ناـمه  .دریگ  یم  رارق  یلخاد  تسایـس  موهفم  ربارب  رد  اـنعم  کـی  هب  یجراـخ : تسایـس  موـهفم  فـلا )
تصرف  ) یجراخ طیحم  اب  لماعت  رد  زین  یجراخ  تسایـس  دوش ، یم  هجوت  اه ) فعـض  تاناکما   ) یلخاد طیحم  اب  لداعت  رد  یلخاد 

یلخاد تسایـس  همادا  یجراخ ، تسایـس  تفگ : ناوت  یم  رت  یلک  هاگن  کـی  رد  اـّما  دوش ؛ یم  لـیلحت  یـسررب و  تادـیدهت ) اـه و 
هتسجرب تسا ، ینید  هدش  فیرعت  شیپ  زا  دعاوق  لوصا و  رب  ینتبم  هک  ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدنا  رد  عوضوم  نیا  .تسا  بوسحم 

لماعت رد  دیاب  يداهتجا  دنیارف  رد  دعاوق  لوصا و  نیا  تسا  رت 
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رد هدـش  هتفریذـپ  یگنهرف  ياـهراجنه  اـه و  شزرا  تقیقحرد ، .دوـش  لدـبم  دربـهار  کـی  هب  لـلملا  نیب  طـباور  ياـه  تـیعقاو  اـب 
.تسا (1) راذگریثأت  میقتسمریغ  میقتسم و  روط  هب  هریغ  اوزنا و  ترد ، رابتعا ، زا  معا  یجراخ ، ياه  يریگعضوم 

باختنا اه و  شور  ریبادـت ، اه ، یـشمطخ  هعومجم  درک : فیرعت  هنوگ  نیا  ار  یجراـخ  تسایـس  ناوت  یم  قوف  بلاـطم  هب  هجوت  اـب 
؛ دنک یم  لامعا  یسایس  ماظن  رب  مکاح  یلک  فادها  بوچراهچ  رد  یجراخ  لئاسم  روما و  اب  دروخرب  رد  تلود  هک  تسا  یعضاوم 

ریاس اب  طابترا  رد  للملا  نیب  طباور  هنحص  رد  تلود  یلم  عفانم  حلاصم و  فادها ، باتزاب  یجراخ ، تسایـس  رگید ، ترابع  هب   (2)
.تسا (3) عماوج  اه و  تلود 

.تساه تلود  یجراخ  تسایـس  فادـها  ینابم و  زا  رثأتم  ًالماک  یجراخ و  تسایـس  میهاـفم  هدرخ  زا  یکی  یـساملپید : موهفم  ب )
زا يریگ  هرهب  رنه  نف و  زا  تسا  ترابع  یـساملپید  : تفگ ناوت  یم  .تسا  یمالـسا  ماـکحا  يارجا  ینیمخ  ماـما  هغدـغد  نیرت  مهم 

یساملپید رگید ، ترابع  هب   (4) للملا ؛ نیب  طباور  هنحص  رد  یمالـسا  هدحاو  تما  عفانم  نیمأت  تهج  رد  زاجم  عورـشم و  تاناکما 
نیمأت يارب  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  اه و  تلود  اب  لماعت  یپ  رد  یجراـخ  تسایـس  لوصا  ساـسا  رب  هک  تسا  یمرن  رازبا  یمالـسا ،

.تسا راگزاس  یجراخ  تسایس  ینیمخ  ماما  ینابم  لوصا و  اب  فیرعت  نیا  .تسا  یلم  یمالسا -  عفانم 

زیچ نآ  دوجو  هچنآ  ره  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ يزیچ  خـیب  ساسا و  نب ، يانعم  هب  تغل  رد  لـصا و  عمج  لوصا  لوصا : موهفم  ج )
ردپ لثم  ، ) دشاب يو  هب  هتسب 

ص:382

ص136. للملا ، نیب  تسایس  یجراخ و  تسایس  لوصا  ماوق ، یلعلادبع  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص18. یمالسا ، يروهمج  یجراخ  تسایس  يدمحم ، رهچونم  ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص1. یمالسا ،» يروهمج  یجراخ  تسایس  ینیمخ و  ماما  ، » یلیلخریم داوج  دیس  ك.ر : ( . 3 - ) 3
ص57. یمالسا ، يروهمج  یجراخ  تسایس  يدزیا ، نژیب  ك.ر : ( . 4 - ) 4
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کی نامتخاس  زا  یـشخب  ای  ماـمت  هک  تسا  ییاـنعم  موهفم و  لـصا ، حالطـصا ، رد  .دـنیوگ (1)  یم  لصا  نآ  هب  دـنزرف ) هب  تبـسن 
هیرظن ظاحل  نیدـب  .دزیرب  ورف  زین  هیرظن  دورب ، نیب  زا  لـصا  رگا  هک  يوحن  هب  .دـشاب  راوتـسا  نآ  رب  يژولوئدـیا  اـی  نیرتکد  يروئت ،

.دنرب (2) یم  مان  ضرف  شیپ  ناونع  تحت  لصا  زا  نازادرپ 

ماما رظنم  زا  یجراخ  تسایس  عبانم  ینابم و  . 3

ياهراجنه اه و  شزرا  اهرواب ، رادم  رب  یجراخ  یلخاد و  تسایس  راتفر  ناینب  ساسا و  دش ، هظحالم  موس  لصف  رد  هک  هنوگ  نامه 
ار ینیمخ  ماما  یجراخ (3)  تسایس  شنک  راتفر و  تیعورشم  هاگتـساخ  ظاحل  نیدب  .تسا  فوطعم  نامکاح  نادرمتلود و  نیداینب 

هطقن تقیقحرد ، .تسین  يو  يداهتجا  طابنتـسا و  عبانم  زج  يزیچ  یناـبم  نیا  .درک  یقلت  ناـشیا  یجراـخ  تسایـس  یناـبم  ناوت  یم 
تموکح ياوـتحم  ماـما ، رظنم  زا  هک  روـط  ناـمه  نیارباـنب  تسا ؛ عاـمجا  لـقع و  تنـس ، باـتک ، ماـما ، یجراـخ  تسایـس  تمیزع 
يداقتعا ینابم  رب  ینتبم  یجراخ  تسایس  دعاوق  لوصا و  ور  نیا  زا  تسا ؛ ینید  ياه  شزرا  مالسا و  یجراخ ، تسایس  يروهمج و 

.تسا نیموصعم  هریس  تایاور و  تایآ ، زا  هتفرگرب  ناناملسم  تدحو  لصا  يانبم  لاثم ، يارب  .دنتسه  یجراخ  تسایس 

هدز گنچ  مالـسلا ،) مهیلع  ) نیموصعم همئا  ربمایپ و  ادـخ و  تیالو  لبح  هب  ام  .دننک (4)  عمتجم  قح ، رد  ار  همه  هک  دنا  هدـمآ  ایبنا 
.میشاب (5) هناگیب  رفنتم و  تساهنآ ، تیاضر  ریغ  هچنآره  زا  دیاب  ًادج  میا و 

.ملسمب (6) سیلف  نیملسملا  روماب  متهی  مل  حبصا و  نم 

ص:383

.همان تغل  ادخهد ، ربکا ، یلع  ( . 1 - ) 1
ص138. یمالسا ، يروهمج  یجراخ  تسایس  يدزیا ، نژیب  ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص20. یمالسا ، تلود  یجراخ  تسایس  فادها  لوصا و  ینابم ، تقیقح ، قداص  دیس  ك.ر : ( . 3 - ) 3
ص155. ج8 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 4 - ) 4

ص8. ج21 ، نامه ، ( . 5 - ) 5
ص173. ج2 ، نامه ، ( . 6 - ) 6
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هغالبلا جهن  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  همان 47  ءاسن و  هروس  هیآ 75  زا  هتفرگرب  نامولظم  يرای  نافعضتسم و  زا  عافد  لصا  يانبم 

.تسا (1) ًانوع ) مولظملل  ًامصخ و  ملاظل  انوک  )

ماما رظنم  زا  یجراخ  تسایس  فادها  . 4

هراشا

فادها اه و  شزرا  ریثأت  تحت  زین  ار  يو  یجراخ  تسایـس  راتفر  تسا ، هدوب  یهلا  ینیمخ ، ماما  ياه  شنک  یمامت  هزیگنا  تیاهن و 
يروهمج فادـها  ناوت  یم  یجراخ  تسایـس  لـئاسم  رد  ماـما  تاراـهظا  عومجم  زا  .درک  لـیلحت  ناوت  یم  یمالـسا  یلمارف  یلم و 

: درک میسقت  یناهج  مالسا و  ناهج  یلم ، حطس  هس  هب  ار  یمالسا 

یلم حطس  رد  فلا )

دیکأت نیرتشیب  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  یلم  هصرع  رد  یجراخ  تسایـس  فادها  هصرع  رد  ماما  ياه  يریگعـضوم  هب  هعجارم  اب 
يداصتقا و ياه  يدنمناوت  ياقترا  روشک ، ياهزرم  ظفح  یجراخ ، ياه  هئطوت  ربارب  رد  یلم  ماجـسنا  لیبس ، یفن  لالقتـسا ، رب ؛ يو 

.مینک یم  یلامجا  هراشا  قوف  دراوم  زا  یخرب  هب  تمسق  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  یسایس 

ياه تردق  زا  لالقتسا  عقاورد ، .تسا  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس ، ياه  هصرع  رد  روشک  لالقتـسا  یلم  فادها  نیرتمهم  نیلّوا و 
.دوش یم  یقلت  یمالسا  يروهمج  ماظن  یلمارف  مالسا و  یناهج  فادها  ققحت  يانب  گنس  همدقم و  رگ ، هطلس 

ذوفن هطلس و  هنوگره  هک  تسا  فوطعم  لیبس  یفن  هدعاق  هب  شداعبا  یمامت  اب  لالقتسا  هلئـسم  دش ، هظحالم  هچنانچ  هک  روط  نامه 
عنام هک  ار  هناگیب  ياه  تردق 

ص:384

ص1. یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تیاس  یمالسا ، يروهمج  یجراخ  تسایس  ینیمخ و  ماما  یلیلخ ، ریم  داوج  دیس  ( . 1 - ) 1
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.دنک یم  یهن  یفن و  ار  دشاب ، یمالسا  تلود  لمع  لالقتسا 

لود یمالـسا و  ياه  تلود  نیب  هک  یـسایس  طـباور  رگا  .درادـن  دوجو  نمـشد  يونعم  یگنهرف و  اـی  یـسایس  يـالیتسا  ناـیم  یقرف 
اهنیا یسایس  تراسا  ثعاب  ای  دوش  ناناملسم  لاوما  دالب و  سوفن و  رب  رافک  طلست  بجوم  ددرگ ، یم  رارقرب  دوش و  یم  هتسب  هناگیب 

.تسا (1) مارح  طباور ، يرارقرب  ددرگ ،

زا یمالـسا  روشک  ورملق  زا  تظافح  عافد و  عقاورد  .تسا  روشک  یـضرا  تیماـمت  اـهزرم و  ظـفح  هراـشا  دروم  یلم  فدـه  نیمود 
نوئـش و ثحب  رد  عیبـلا  باـتک  رد  ینیمخ  ماـما  ور ، نیازا  تسا ؛ ییاـفک  تاـبجاو  هلمج  زا  یمالـسا و  تما  تلود و  مهم  فیاـظو 

.تسا (2) هدرک  یقلت  یهلا  تابجاو  زا  ار  یمالسا  ماظن  ظفح  هیقف ، یلو  تارایتخا 

موس ناهج  مالسا و  ناهج  حطس  رد  ب )

هب کمک  نیمولظم ، نیفعضتسم و  زا  تیامح  مالـسا ، تما  تدحو  مالـسا ، ناهج  فادها  هصرع  رد  ینیمخ  ماما  هغدغد  نیرت  مهم 
.تسا هدوب  یمالسا  يروشک  اب  زیمآ  تملاسم  هنسح و  طباور  نیملسم ، مالسا و  نایک  زا  عافد  شخب ، يدازآ  ياه  شبنج 

ياه شزرا  روحم  لوح و  رب  یمالسا  تما  اه و  تلود  نیب  ماجسنا  تدحو و  داجیا  مالـسا ، ناهج  حطـس  رد  ماما  مهم  فده  نیلّوا 
.تسا ناملسم  تما  ینونک  ياه  نارحب  لئاسم و  یمامت  لح  دیلک  مالسا  ناهج  تدحو  يو  رظنم  زا  .تسا  هدوب  یمالسا  كرتشم 

؛ تسا مالـسا  همانرب  ام  همانرب  .میتسه  اـیهم  لاـح  ره  رد  یمالـسا  کـلامم  لالقتـسا  یمالـسا و  کـلامم  مالـسا و  زا  عاـفد  يارب  اـم 
ام میناد ؛ یمن  ناریا  روشک  ار ، روشک  ام  .تسا (3)  یمالسا  کلامم  داحتا  تسا ؛ نیملسم  هملک  تدحو 

ص:385

ص185. ج1 ، هلیسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص93. هدوتس ، دمحم  ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص1221. ج18 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 3 - ) 3
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.میناد (1) یم  مزال  ار  نیملسم  همه  زا  عافد  ام  .دشاب  روط  نیا  دیاب  ملسم  .میناد  یم  نامدوخ  زا  ار  یمالسا  کلامم  همه 

ماما یجراخ  تسایس  رد  یلم  ارف  فادها  هلمج  زا  فعضتسم ، مورحم و  ياه  تلم  زا  تیامح  ناناملـسم ، بیرقت  تدحو و  زا  سپ 
.دوش (2) یم  بوسحم  ینیمخ 

دیاب ام  .دوب (3)  دهاوخ  ناهج  نافعضتسم  همه  رانک  رد  هکلب  ناناملسم ، همه  رانک  رد  مه  امش و  رانک  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
.تسا (4) ناهج  نیفعضتسم  مامت  نابیتشپ  ...مالسا  اریز  ...مینک  ینابیتشپ  ناهج  نیفعضتسم  زا 

یناهج حطس  رد  ج )

زا رتارف  ار  یمالسا  يروهمج  فادها  ورملق  دنتـشاد ، رظن  رد  ناریا  یبالقنا  روشک  يارب  ینیمخ  ماما  هک  یتلاسر  اه و  نامرآ  رب  رظن 
.دنتسناد یم  مالسا  ناهج  یلم و 

یناهج تموکح  يارب  يزاس  هنیمز  .دنراد  ینتـسسگان  دنویپ  مالـسا  نید  یناهج  تلاسر  اب  تدمدنلب  فادها  ای  یناهج  فادها  نیا 
نیون مظن  داجیا  يرابکتـسا و  یللملا  نیب  ماظن  رییغت  ناهج ، رد  تلادع  رارقتـسا  ناهج ، رد  يدمحم  بان  مالـسا  شرتسگ  يودهم ،

.تسا ینیمخ  ماما  یلمارف  مهم و  فادها  هلمج  زا  نیفعضتسم  يارب  یناهج  هنالداع 

اهنآ هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  دیامنب ؛ مدرم  رتهب  هچ  ره  هرادا  رد  ار  دوخ  ناوت  یعس و  یمامت  یمالسا  يروهمج  تموکح  دیاب 
رد دیاب  ام  .دنک (5)  فرصنم  تسا ، مالسا  یناهج  تموکح  داجیا  هک  بالقنا  میظع  فادها  زا  ار 

ص:386
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دوجو مامت  اب  نامورحم  ناگنـسرگ و  نازرابم و  زا  تیامح  ناناملـسم و  لئاسم  تالکـشم و  هب  یگدیـسر  ناهج و  مدرم  اب  طاـبترا 
.مینادب (1) دوخ  یجراخ  تسایس  لوصا  زا  دیاب  ار  نیا  مییامن و  شالت 

: دنراد یم  راهظا  دنتسناد و  یمالسا  تموکح  صخاش  انبم و  ار  یناهج  لدع  هماقا  ناشیا 

رسارس رد  تلادع  طسب  ماکحا و  يارجا  يارب  هک  یهلا  نوناق  طقف  مه  نآ  تسا ، نوناق  رب  ینتبم  یتموکح  یمالـسا  تموکح  نوچ 
(2) دشاب .] هتشاد  ار   ] تلادع نوناق و  هب  ملع  ...ار  مهم  تفصود  دیاب  ریزگان  تموکح  نیا  رادمامز  تسا ، هدش  ررقم  ناهج 

یجراخ تسایس  دعاوق  لوصا و  . 5

هراشا

ینابم زا  هتفرگرب  ماما ، یجراخ  یـسایس  هقف  دعاوق  لوصا و  تقیقحرد ، .تسا  خیب  ساسا و  نب ، هدعاق ، يانعم  هب  لصا  عمج  لوصا 
زا ناوت  یم  یلو  دنا ؛ هدرکن  نودم  صخشم  روط  هب  ار  دعاوق  لوصا و  نیا  ناشیا  .دنتسه  یمالسا  يروهمج  تموکح  ینید  عبانم  و 
نآ مهم  تاکن  زا  یخرب  هب  همادا  رد  هک  درک  جارختـسا  للملا ، نیب  طـباور  یجراـخ و  تسایـس  رد  يو  ياـه  يریگعـضوم  عومجم 

.دوش یم  هراشا 

یمالسا تما  تدحو  فلا )

هراشا

، ور نیازا  و  تسا ؛ یمالسا  تدحو  لصا  مالسا ، ناهج  اب  یجراخ  تسایـس  رد  لصا  نیرت  يدیلک  نیرت و  مهم  ینیمخ  ماما  رظنم  زا 
ملق نابحاص  هنافسأتم  اما  تسا ؛ هدرک  یمالسا ، هدحاو  تما  داجیا  يارب  ار  شالت  نیرتشیب  ماما  مالسا ، ناهج  رد  دیاش 

ص:387

ص238. ج6 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
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.دننک یم  تلفغ  نآ  نییبت  هراشا و  زا  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  نیودت  رد  یتح  دنا و  هدرک  ییاسرف  ملق  رتمک  لصا ، نیا  هرابرد 

.تسا ماما  هشیدنا  رد  تدحو  ترورض  ورملق و  فادها ، هصخاش ، تیهام ، انبم ، هرابرد  شخب  نیا  رد  یلصا  لاؤس 

تدحو فده  ترورض و 

تدحو ناشیا  رظنم  زا  .دیوج  یم  کسمت  یعرـش  یلقع و  تالالدتـسا  هب  یمالـسا  تما  تدحو  ترورـض  نییبت  يارب  ینیمخ  ماما 
نیمزرس لالقتـسا  نماض  اهنت  ینید ، يردارب  تدحو و  : » دوش یم  نارگرامعتـسا  ذوفن  زا  یمالـسا  ياهروشک  لالقتـسا  نماض  ًالوا :

دـنا و هداد  تسد  زا  هقرفت  فـالتخا و  لـیلد  هب  ناناملـسم  هک  هچنآ  تسا ...[  [ يرامعتـسا ذوـفن  هنوـگره  هدـنیادز  یمالـسا و  ياـه 
.دیآ یمن  شرامش  هب   (1) .دنهد » یم  تسد  زا  مه  زونه  هنافسأتم 

ار هیـصخش  ضارتعا  یمالـسا ، ياه  تلود  اه و  تلم  همه  رگا  : » دوش یم  ناهج  رد  نیملـسم  بیقر  یب  تردـق  زارحا  بجوم  ًاـیناث :
: ًاثلاث  (2) .دننک » یم  زارحا  ایند  رد  ار  لّوا  تردق  دنشاب  هللا  الا  هلا  ياول ال  تحت  دنروایب و  ور  مالـسا  هب  مه  اب  همه  دنراذگب و  رانک 

.دینک رکنم  زا  یهن  دینکب ، ار  ادخ  رما  تعاطا  دیهاوخ  یم  امش  : » تسا رکنم  قادصم  هقرفت ، فورعم و  قادصم  نیرت  مهم  تدحو ،
تدحو و اب  .مینک  نامراعش  ار  یمالـسا  تدحو  مینک و  یهن  ار  ینمـشد  نیا  دیاب  همه  ...تسام  رب  بناجا  هبلغ  رکنم ، نیرت  گرزب 

(3) میوش .» یم  زوریپ  هللا  الا  هلا  مچرپ ال  ریز  ندوب 
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یمالسا ياه  یلم  تلودو  یمالسا  تدحو  تبسن 

رظنم زا  .تسا  یمالـسا  تدحو  ياه  ناینب  هرابرد  ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدنا  رد  یمالـسا  تدحو  هنیمز  رد  شـسرپ  نیرت  يدیلک 
يرظن و يورود  هملک  دیحوت  دیحوت و  هملک  ور  نیا  زا  تساهنآ ؛ يداقتعا  دیحوت  یلجت  نیملـسم ، یعامتجا  تدـحو  ینیمخ ، ماما 

عفانم حلاصم و  مالـسا  فادها  یهلا ، تیالو  تیناقح ، تیونعم ، تدحو  رد  .دنتـسه  رگیدـکی  موزلم  مزال و  یناسنا و  تایح  یلمع 
یلم و تیوه  اهروشک ، یضرا  تیمامت  رب  قوف  دراوم  هب  ییانبم  هجوت  نمض  دنراد ؛ يروحمو  ییانبم  شقن  ناشیا  هتبلا  مالسا  ناهج 

نیع رد  تدـحو   » يرظن بوچراهچ  رد  ینیمخ  ماـما  تدـحو  هیرظن  ور  نیا  زا  دـنک ؛ یم  دـیکأت  زین  یمالـسا  ياـهروشک  لالقتـسا 
لوصا هب  دـیاب  هک  دنتـسه  یتارثک  ًافرـص  ...و  دـیاقع  اـه ، تیلم  اـهزرم ، ینعی  دوش ؛ یم  میـسرت  تدـحو » نیع  رد  ترثک  ترثـک و 

.دنوش فوطعم  كرتشم ،

؛ دنـشاب کی  دنـشاب ؛ عمتجم  دنـشاب ؛ دحاو  تسد  دیاب  اهنیا  هاوس " نم  یلع  هدحاو  دی  مه  دنـشاب "  هدحاو  دـی  مه  اب  دـیاب  نیملـسم 
ادیپ داحتا  مه  اب  نیملـسم  ...مه  اب  اه  بلق  ادـج ، اهزرم  .دـننادن  اه  بلق  ییادـج  بابـسا  ار  اهزرم  .دـننادن  ادـج  مه  زا  ار  ناشدوخ 

تیلم و گـنر و  نتفرگرظن  رد  نودـب  اـه  تلم  همه  .دوشب (1)  دـحتم  مه  اب  ناشیاه  بلق  نکل  ناشدوخ  ياهزرم  ظـفح  اـب  دـننک ،
زا يرایسب  رد  دیاقع  رد  هعیـش  ینـس و  هتبلا   (2) دـننک ؛ تدـحو  میکحت  دنـشاب و  رگیدـکی  راوخمغ  ربارب ، ردارب و  هقطنم ، طیحم و 

دوشب (3)؟ ارچ  یجراخ  تافالتخا  بابسا  فلتخم ، دیاقع  ...دندازآ  ...دنفلتخم  دیاقع ،

یلمع هن  یمالسا  بهاذم  حطس  رد  کیزولوئدیا  تدحو  ماما ، رظنم  زا  ور  نیا  زا 
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ساسا رب  یگتسبمه  تدحو و  يانعم  هب  یکیتکات ) هن   ) يدربهار تدحو  یندش  بولطم و  .تسا  نیموصعم  هریـس  قباطم  هن  تسا و 
ماما رظنم  زا   (1) هملک » دـیحوت  دـیحوت و  هملک   » ور نیا  زا  تسا ؛ مالـسا  ناهج  كرتشم  نمـشد  ربارب  رد  یمالـسا  كرتشم  لوصا 

ناینب و  ) هملک دـیحوت  اب  ناناملـسم ) داقتعا  ناج  حور و   ) هللا الا  هلا  هملک ال  داحتا  بیکرت و  زا  .دنتـسه  هکـس  کـی  يورود  ینیمخ 
.دریگ یم  لکش  مالسا  ناهج  یقیقح  داحتا  .يدیحوت و  هعماج  مالسا ) ناهج  یعامتجا  یگدنز  روحم 

اب یمالـسا  گرزب  تلود   » سیـسأت ییاـیفارغج  یتیلم و  رثـکت  هب  هجوت  اـب  یمالـسا  لود  ماجـسنا  يارب  ینیمخ  ماـما  يوگلا  هیرظن و 
ياـه هفلؤم  دوـجو  ماـما ، رظنم  زا  .تسا  یمالـسا  بهاذـم  قرف و  كرتـشم  لوـصا  ساـسا  رب   (2) لقتـسم » دازآ و  ياـه  يروهمج 

يدازآ رانک  رد  لالقتـسا  هب  یمالـسا  ياه  تلود  تشگزاـب  وس و  کـی  زا  یمالـسا  عماوج  يرادـیب  راـنک  رد  یمالـسا  یگتـسبمه 
.دنک (3) یم  مهارف  ار  یمالسا  لود  هیداحتا  هب  لوصو  يارب  ار  يراکزاس  رگید ، يوس  زا  مدرم  یسایس 

تدحو ینابم  اه و  هصخاش 

هرابرد ظاحل  نیدب  .دش  تدـحو )  ) هملک دـیحوت  یعدـم  هصخاش ، رایعم و  نودـب  دـناوت  یمن  دـیحوت ، هملک  يداقتعا  لصا  هرابرد 
ییاهرایعم اه و  كالم  دنمزاین  تسا ، یناهج  يا و  هقطنم  فلتخم  حوطس  رد  یمالـسا  للم  عماوج و  یعمج  راتفر  یلجت  هک  تما » »

نیا زا  یخرب  هب  تمسق  نیا  رد  .میتسه  شجنس  يارب 

ص:390

ص88. ج18 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
ص87. ینیمخ ، ماما  یهلا  یسایس -  همان  تیصو  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2
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ص95. ، 86 ناتسمز ش24 ،
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: مینک یم  هراشا  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  اه  هصخاش 

نیمه یمالـسا ، تما  تدـحو  رد  يراج  يراـس و  حور  یلک  روط  هب  .تسا  تمحر »  » لـصا اـه  هصخاـش  نیا  نیرت  مهم  نیتسخن و 
.دنتـسه تیرـشب  دض  رب  هک  یناسک  رب  رافک و  رب  دشاب  دیاب  اّدشا  هک : تسا  نیا  ایبنا  قطنم  : » تسا ایبنا  همه  قطنم  هک  تسا  هصخاش 

.دنشاب (1) میحر  مه  ناشدوخ  نیب 

.قح روحم  ادخ و  تیالو  بوچراهچ  رد  عامتجا  تدحو ، روحم  رایعم و  نیمود 

رد ار  همه  هک  دنا  هدمآ  ایبنا  دننک ، عمتجم  مه  اب  روما  رد  ار  مدرم  هک  دنا  هدماین  ایبنا  .دشاب  قح  هار  هب  ماصتعا  دـشاب و  قح  هب  هجوت 
هچنآ ره  زا  دیاب  ًادج  میا و  هدز  گنچ  مالسلا ،) مهیلع  ) نیموصعم همئاو  ربمایپ  ادخ و  تیالو  لبح  هب  ام  .دننک (2)  عمتجم  قح ، هار 

هک تدحو  نیا  میراد و  تدحو  وا  يارب  .دیـشاب  هتـشاد  تدحو  هدومرف  ادـخ  .میـشاب (3)  هناگیب  رفنتم و  تسا ، نانآ  تیاـضر  ریغ 
.تسا (4) یثنخ  شلباقم  رد  يدیلک  ره  تسادخ ، يارب 

ربمایپ عبات  مالسا و  تلم  همه ، امش   » .تسا تنـسو ) نآرق   ) مالـسا ناهج  كرتشم  لصا  نیرتمهم  زا  تیعبت  روحم ، كالم و  نیموس 
(5) دیتسه .» دیجم  نآرق  تاروتسد  وریپ  و 

: تسا مالسا  تیونعم  هب  هجوت  تدحو ، روحم  لصا و  نیمراهچ 

راوجمه هک  ییاهروشک  اسب ! هچ  .درادن  يریثأت  تفاسم  دُعب  هطبار ، نیا  رد  دشاب و  يونعم  لئاسم  ساسا  رب  اه  تلم  نیب  طباور  دیاب 
دایرف شا  همه  .تسا  هدمآ  تایونعم  نیمأت  يارب  مالسا  .تسین (6)  اهنآ  نیب  يونعم  هطبار  اما  دنتسه ؛
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شزرا اه و  تیوه  همه  زا  لودـع  زج  يزرم  ام ] نانمـشد   ] نانآ نیقی  هب  .تسین (1)  تلم  تداعـس  اهنت  تایدام  ...دشابن  تایّدام  زا 
نید زا  ار  امـش  هکنیا  رگم  دـنراد ؛ یمن  رب  امـش  اب  زیتس  هلباقم و  زا  تسد  زگره  نآرق ، هتفگ  هب  .دنـسانش  یمن  نامیهلا  يونعم  ياـه 

.دننادرگرب (2) نات 

.تسا نیملسم  حلاصم  عفانم و  زا  عافد  رایعم  نیمجنپ 

هک جح )  ) تسایس اپارس  هرگنک  نیا  .دراد (3)  رظن  رد  ار  رشب  حلاصم  هکلب  ار  همه  ناناملسم ، یمالسا و  ياهروشک  حلاصم  مالسا ،
، دـننک یم  عامتجا  نآ ، رد  قیمع  جوف  ره  زا  ایند و  هشوگ  ره  زا  دوش و  یم  اـپ  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم میهاربا و  توعد  هب 

عفانم یهلا و  ياه  شزرا  زا  عافد  يدـج و  هلباقم  هب  مزـال  لـیاسو  تاـناکما و  همه  اـب  دـیاب  ناناملـسم  .تسا (4)  سان  عفاـنم  يارب 
هحماسم میناوت  یمن  ام  مالسا  نیملسم و  حلاصم  اب  .تسا  نیملسم  حلاصم  هلئسم  تسا ، مالسا  هلئـسم  هلئـسم ، .دنزیخرب (5)  نیملسم 

.مینک (6)

.تسا یمالسا  ياهروشک  رگید  كاخ  هب  زواجت  مدع  یضرا و  تیمامت  ظفح  لصا  هصخاش ، نیمشش 

یـضرا تیمامت  ظفح  لـصا  تاـعارم  رگیدـکی و  روما  رد  هلخادـم  مدـع  اـه و  تلم  لالقتـسا  هیاـپ  رب  یناـهج  حلـص  هک  مراودـیما 
فـالخ رب  هقطنم ، نیا  رد  صوـصخ  هب  یمالـسا و  موـس و  ياـیند  ياـهروشک  هب  یـضرعت  هنوـگ  ره  .ددرگ  اـنب  هقطنم ، ياـهروشک 

، مالسا روتسد  بسح  هب  ام  هک  میا  هتفگ  ًارارک  ام  .تسا (7)  مالسا  نیزاوم 
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هب عمط  ار  نارگید  كاخ  زا  بجو  کـی  هن  .مینک  یم  ملظ  دوخ  هن  میورب و  ملظ  راـب  ریز  میناوت  یم  هن  مولظم ، هن  میتسه و  ملاـظ  هن 
.میراد (1) نآ 

تهج یمالـسا  تما  یگتـسبمه  هب  هجوت  ترورـض  رگنایب  دراد ، یگنهرف  یتیهام  هک  روکذـم  ياه  هفلؤم  یناـبم و  هکنیا ، هصـالخ 
داجیا اب  ناوت  یم  ور  نیا  زا  تسا ؛ رگید  يوس  زا  یمالـسا  ياهروشک  ییایفارغج  رثکت  وسکی و  زا  یمالـسا  ماـکحا  نیناوق و  ققحت 

یمالـسا و توخا  يربارب ، يردارب ، رگید  فرط  زا  يوبن و  تنـس  دیحوت و  يداقتعا  لصا  فرط ، کی  زا  مالـسا  ناهج  رد  تدـحو 
کی نیا ، میتسه و  ردارب  ناناملسم  مامت  اب  ام   » .درک یلجتم  نیملـسم  یعامتجا  یگدنز  فلتخم  ياه  هصرع  رد  ار  یمالـسا  تمحر 

هدیچیپ و لوهجم  هلداعم  کی  هب  ماما  ینایاپ  نخس  اّما   (2) دنک ؛» کمک  رگید  ناملسم  هب  دیاب  یناملسم  ره  هک  تسا  یمالسا  لصا 
: دوش یم  لقن  ًانیع  لیلحت  نودب  هک  دراد  هراشا  مهبم 

یم تسیچ ؛ درد  هک  دنناد  یم  مالـسا  ياه  تلم  یمالـسا و  لود  همه  هک  تسا  نیا  نآ  تسامعم و  لکـش  هب  بلطم  کی  نم  يارب 
هب ارچ  دـنناد ؛ یم  ار  اهنیا  هکنیا  اب  هک  تسا  نیا  امعم  ...دـنکب  مه  زا  قرفتم  ار  اهنیا  اـت  تسا  نیب  رد  بناـجا  ياـه  تسد  هک  دـنناد 
يا ناهج ؛ ناناملسم  يا  نیملسملل ؛ ای  .منک  یم  دایرف  اجنیا  زا  نم  دنروآ (3) ؟ یمن  يور  تسا ، قافتا  داحتا و  هک  نآ  یعطق  جالع 

گرزب ياهتردـق  راشف  رد  هک  یتیمولظم  داد  هب  دیـسرب ؛ مالـسا  داد  هب  ناـهج ! ناملـسم  ياـه  تلم  يا  مالـسا ؛ یعدـم  ياـه  تلود 
.دیـسرب ناتدوخ  داد  هب  ...دیـسرب  دنا ، هداد  تسد  زا  ار  ناشدوخ  ياهردـپ  اهردام و  هک  یکچوک  ياه  هچب  داد  هب  دیـسرب ؛ دنتـسه ،

(4)
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لیبس یفن  هدعاق  ب )

هراشا

.درک یسررب  فلتخم ، يایاوز  زا  زیلانآ و  ار  نآ  دیاب  لصا  نیا  نییبت  يارب 

لیبس یفن  موهفم 

یفن نیاربانب ، تسا ؛ ندوب  هتـسب  ياـنعم  هب  زین  یفن  .تسا (1) و  نوناق  تعیرـش و  يانعم  هب  حالطـصا  رد  هار و  يانعم  هب  لیبس  هژاو 
هنوگ ره  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ هتـسب  ناناملـسم  رب  ار  نارفاک  هطلـس  تیالو و  مالـسا ، تعیرـش  نیناوق و  رد  دـنوادخ  ینعی  لـیبس 

.تسا مارح  ًاعرش  دوش ، نیملسم  رب  رافک  یماظن  يداصتقا و  یسایس ، یگنهرف ، طلست  ذوفن و  هب  رجنم  هک  يا  هطبار 

لود اب  زیمآ  حلـص  هطبار  رب  یلوا  لصا  ینعی : تسا ، یهقف  هیوناث  دعاوق  زا  لیبس  یفن  هدـعاق  هک  درک  تلفغ  دـیابن  مهم  هتکن  نیا  زا 
لیبس یفن  هدـعاق  تروص  نیا  رد  هک  تسا  ناگناگیب  هطلـس  ذوفن و  هب  رجنم  دادرارق  هطبار و  دوش ، فشک  هکنیا  رگم  تسا ؛ هناگیب 
هطلس یفن  رانک  رد  ار  يریذپ  هطلس  یفن  ینیمخ  ماما  ور ، نیازا   (2) تسا ؛ مکاح  مدقم و  ...و  دوهعلاب  اوفوا  دننامه  دعاوق  رگید  رب 

: دهد یم  رارق  يرگ 

هن هک  تسا  نیا  مالسا  روتـسد  .درک (3)  میهاوخن  مالـسا ، زا  تسا  هدیـسر  ام  هب  هک  يروتـسد  هطـساو  هب  يروشک  چیه  هب  يدعت  ام 
تلود هکنیا  رگم  ...میـشاب  تسود  میهاوخ  یم  یلوا  عبط  بسح  هب  ملاع  ياه  تلود  همه  اب  .دیورب (4)  ملظ  راب  ریز  هن  دـینکب  ملظ 

.ام (5) رب  دننک  ییوج  هطلس  ...هک  دنشاب  ییاه 
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لیبس یفن  هیذغت  عبنم 

.تسا لقع  عامجا و  ّتنس ، باتک ، نامه  ماما ، رظنم  زا  لیبس  یفن  هدعاق  عبانم  كردم و 

يوبن ثیدح  ًالِیبَس 1 و  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهّللا  َلَعْجَی  َْنل  ءاسن َو  هروس  هیآ 141  هب  کسمت  اب  ینیمخ  ماما 

زا ار  ناناملـسم  رب  راـفک  هطلـس  ذوفن و  هار  دادـسنا  يریگولج و  ینعی  لـیبس  یفن  یهقف  هدـعاق  (1) هیلع ،» یلعی  ـال  ولعی و  مالـسالا  »
هطلـس ياه  هار  ناشیا  رظنم  زا  .ددـنبب  ار  اهنآ  هطلـس  ناـگناگیب و  تلاـخد  هار  اـت  دـهد  یم  رارق  یجراـخ  تسایـس  رب  مکاـح  لوصا 

زا ییاـهر  ياـهراکهار  اـهنآ ، زا  یخرب  هب  هراـشا  نمـض  هک  دوش  یم  میـسقت  یماـظن  يداـصتقا و  یگنهرف ، یـسایس ، هب  ناـگناگیب 
.مینک یم  هراشا  ار  مادکره 

لیبس یفن  داعبا 

( رامحتسا ) لیبس یفن  هدعاق  یگنهرف  دعب 

ینورد رارـسا  هب  ار  نانآ  دـناوت  یم  هک  يروما  رد  نانآ  اـب  هراشتـسا  ندـشن و  زارمه  بناـجا و  یگنهرف  هطلـس  یفن  هب  ینیمخ  ماـما 
يداصتقا یسایس و  یگتسباو  یلصا  لماع  ار  یگنهرف  هطلس  ناشیا  .تسا  هدرک  يدج  هجوت  دنک ، هاگآ  یمالـسا  هعماج  تموکح و 

(2) تسا .» هدوب  یگنهرف  هطلس  نیا  شمهم  یمالسا ، کلامم  همه  رب  تسا  هدرک  ادیپ  هطلس  هک  قرش  ای  برغ  نیا   » .دناد یم 

، یگنهرف لالقتـسا  يرامعتـسا ، ياـه  تردـق  هـب  يرکف و  یگتـسباو  یفن  یگنهرف و  هطلــس  زا  ییاـهر  يارب  ینیمخ  ماـما  راـکهار 
، نتشیوخ یمالسا  تیوه  هب  تشگزاب 
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.تسا تدمزارد  دمآراک و  یگنهرف  يزیر  همانرب  یموب و  یناسنا  يورین  رب  هیکت  تمواقم ، يرادیب ،

.مینک (1) لیدبت  افکدوخ  لقتسم و  گنهرف  هب  ار  نامروشک  هتسباو  گنهرف  تدمزارد ، همانرب  رد  دیاب  ام 

یفن ناناملسم ، هفیظو  .میناد (2)  یم  لالقتـسا  يدازآ و  هب  ار  تایح  شزرا  ام  .میتسین  لیاق  شزرا  ریغ ، هطلـس  ریز  تایح ، يارب  اـم 
ضوع يرامعتـسا  یلگنا و  زغم  نیا  ات  دـشابن و  اه  هدوت  رد  اـنب  نیا  اـت  تسا (3)  مالـسا  ینغ  گنهرف  رـشن  یبنجا و  یگنهرف  هطلس 

.مینک (4) ادیپ  لالقتسا  میناوت  یمن  میتسه ، مدآ  مه  ام  هک  دیاین  نامرواب  دوشن و 

( رامثتسا ) لیبس یفن  ةدعاق  یسایس  دعُب 

، يراشتسم یگیامحلا ، تحت  يرامعتسا ، ماظن  یفن  یمالـسا ، ماظن  رب  ناگناگیب  یـسایس  هطلـس  یفن  هب  یـسایس  دُعب  رد  ینیمخ  ماما 
.دننک (5) یم  حرطم  ار  وج  هطلس  دساف و  ياه  تردق  هب  ندشن  یکتم 

يزیچ وچمه  کی  دیابن  زگره  .تسا  هدادن  رارق  ملسم  رب  ملـسم  ریغ  يارب  يا  هطلـس  یلاعت  كرابت و  يادخ  زگره  دیوگ : یم  نآرق 
دیابن هار  ًالصا  ًالِیبَس  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهّللا  َلَعْجَی  َْنل  دنکب َو  ادیپ  دیابن  هار  کی  ًالـصا  یهار ؛ کی  یطلـست ؛ کی  .دوش  عقاو 

هصالخ بتکم  نآ  ياه  همانرب  هک  تسا  یبتکم  وریپ  مالسا  تلم  .نیملسم (6)  رب  ...دساف  ياه  تردق  نیا  نیکرشم و  .دنشاب  هتشاد 
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ص121. ج11 ، نامه ، ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص115. ج5 ، نامه ، ( . 2 - ) 2
ص221. ج6 ، نامه ، ( . 3 - ) 3

ص273. ج10 ، نامه ، ( . 4 - ) 4
ص206. ینیمخ ، ماما  یسایس  هیرظن  رب  يدمآرد  يریشهد ، اضر  دمحم  ك.ر : ( . 5 - ) 5

ص4. ج3 ، رون ، هفیحص  ( . 6 - ) 6

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یسایس ، www.Ghaemiyeh.comهشیدنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 474زکرم  هحفص 423 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_396_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_396_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_396_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_396_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_396_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15040/AKS BARNAMEH/#content_note_396_6
http://www.ghaemiyeh.com


.َنوُمَلُْظت 1 َنوُِملْظَت َو ال  ال  هملک : ود  رد  دوش  یم 

هن ام  هک  ایند  هب  درک  مالعا  لّوا  زا  ...درک  مایق  هک  ام  روشک  نیا  .یلاعت  كرابت و  يادخ  زج  میتسین ؛ یتردـق  چـیه  تیامح  تحت  ام 
.میتسین (1) یتردق  چیه  تیامح  تحت  هن  يوروش و  تیامح  تحت  هن  اکیرمآ و  تیامح  تحت 

، یـسایس لقع  تیناحور ، هملک ، تدـحو  مالـسا ،  » لیبق زا  ییاه  هفلؤم  هب  ناگناگیب  یـسایس  هطلـس  یفن  يارب  ینیمخ  ماـما  راـکهار 
.تسا  (2) تلود » تلم و  یگتسبمه  يدازآ ، لالقتسا ،

رگا ام  .مالـسا (3)  تیناحور  مه  یکی  ...مالـسا  لصا  یکی  .دشاب  اهنآ  هار  دس  هک  تسا  نکمم  دشاب  رگا  نیا  هک  دندید  ار  زیچود 
دهاوخ یم  اکیرمآ  مه  زورما ، .میورب  هار  میناوتب  ات  میراذگ  رگیدکی  تسد  رد  تسد  یگمه  دیاب  میـشاب ، هتـشاد  مه  یـسایس  لقع 
راکـش ار  ام  دـنهاوخ  یم  همه  میتسه و  ایند  ياه  گرگ  همعط  همه ، ام  هک  لاح  .يوروش  مه  دـهد و  رارق  شدوخ  هطلـس  ریز  ار  ام 

ریز زا  دنوشب و  قفوم  دنهاوخب  رگا  نیملسم  .مینک (4)  يراکمه  رگیدکی  اب  زیچ  همه  قح و  ملق و  ریبدت و  لقع و  اب  دیاب  ام  دـننک ،
.دنروایب تسد  هب  ار  ناشدوخ  تلم  بولق  هک  دننک  شـشوک  دیاب  اهنآ  ياه  تموکح  دنیایب ، نوریب  اهنآ  هطلـس  بناجا و  ياهدهعت 
بناـجا هب  لاـکتا  زا  دیـشابن و  لـفاغ  ناـتدوخ  یناـمیا  یناـسنا و  يورین  زا  .تسا (5)  نیریـش  تموکح  کـی  بوـلق ، رب  تموـکح 

.دینک (6) همیب  داعبا  مامت  رد  ار  دوخ  لالقتسا  دیزیهرپب و 

ص:397

.64 ص58 -  ص3 ، ج17 ، نامه ، ( . 2 - ) 1
.209 ص208 -  ینیمخ ، ماما  یسایس  هیرظن  رب  يدمآرد  يریشهد ، اضر  دمحم  ( . 3 - ) 2

.170 ص161 -  ج2 ، نامه ، ( . 4 - ) 3
.116 ص114 -  ج14 ، نامه ، ( . 5 - ) 4

.118 ص117 -  نامه ، ( . 6 - ) 5
.188 ص185 -  ج9 ، نامه ، ( . 7 - ) 6
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( رامثتسا ) لیبس یفن  يداصتقا  دعُب 

نارگرامعتسا نارگرامثتسا و  هطلس  زا  دیاب  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  یسایس  یگتسباو  بجوم  يداصتقا  یگتسباو  ینیمخ  ماما  داقتعا  هب 
يداصتقا لالقتـسا  ییافکدوخ و  يارب  مزال  ياهرتسب  رابکتـسا ، یفن  نمـض  ات  دوش  يریگولج  ماخ  داوم  یندعم و  عبانم  رئاخذ و  رب 

.دوش (1) مهارف 

، میراد ام  هک  ار  ینیمزریز  ياهزیچ  میراد ، ام  هک  ار  ینزاخم  میراد ، اـم  هک  یعباـنم  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  اـم  رب  اـکیرمآ  طلـست  رگم 
مولظم تلم  رب  ناراوخ  ناهج  هطلس  هک  ام  رب  تسا  كرابم  زور  نآ  .دنربب (2)  دننک و  ادیپ  هطلس  اهنیا  میراد ، ام  هک  ار  ینیمز  يور 

.دنریگب (3) ناشدوخ  تسد  هب  ار ، ناشدوخ  تشونرس  اه ، تلم  مامت  دوش و  هتسکش  فعضتسم  ياه  تلم  ریاس  رب  ام و 

؛ تسا تدـحو  یلخاد و  یناسنا  يّدام و  ياه  تیفرظ  رئاخذ و  رب  هیکت  يداصتقا ، هطلـس  یفن  زا  ییاـهر  يارب  ینیمخ  ماـما  راـکهار 
ناراوخ ناهج  نارگلواپچ و  تسد  عطق  هنیمز  یگنهرف و  یهاگآدوخ  بجوم  یبتکم  ياـه  شزرا  ینید و  تیعجرم  رب  هیکت  ًاـفاضم 

.دوش یم 

.دنوش یمالسا  تکلمم  رئاخذ  رب  اهنآ  هطلس  عنام  رگرامعتسا و  لود  بناجا و  هار  دس  دنناوت  یم  مالسا  لیلج  ياملع  مالـسا و  طقف 
(4)

زاب بناجا  يرگتراغ  لواپچ و  يارب  هار  ات  دوش  یم  هتـسکش  هیام ، یب  یناگتخورف  دوخ  تسد  هب  بناـجا ، هطلـس  گرزب ، مالـسا  اـب 
نوزفازور هطلس  بجوم  نانآ ، هقرفت  تتشت و  یمالسا و  کلامم  يارب  يراگنا  لهس  .دوشن 

ص:398

ص208. نامه ، ( . 1 - ) 1
.296 ص289 -  ج2 ، نامه ، ( . 2 - ) 2
.148 ص146 -  ج4 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
.178 ص176 -  ج1 ، نامه ، ( . 4 - ) 4
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.تسا (1) هدش  نیملسم  تاردقم  تاسدقم و  رب  نیرمعتسم 

لیبس یفن  یماظن  دعُب 

، روشک لالقتسا  عقاورد  .تسا  یمالسا  ياهروشک  رب  يرابکتسا  ياه  تردق  یماظن  هطلس  یفن  لیبس ، یفن  ياه  هبنج  زا  رگید  یکی 
هیضق رد  ار  هلئسم  نیا  ناشیا  .تسا  رگ  هطلس  يرامعتسا و  ياه  تلود  زا  یماظن  يداصتقا و  یـسایس ، یگنهرف ، هطلـس  یفن  لصاح 

.دنیامرف یم  روشک  زا  عافد  قارع و  یماظن  هلمح 

یمالسا روشک  زا  مالسا  مکح  هب  هک  تسا  بجاو  هدوت  دارفا  مامت  رب  ...تسا  بناجا  زا  عافد  روشک و  لالقتسا  ظفح  يارب  ندیگنج 
هلیسو هب  ناریا  هب  گنج  نیا  هک  دیناد  یم  رتهب  قارع ! حلـسم  ياوق  يا  امـش  .دنیامن (2)  اج  رب  اپ  ار  نآ  لالقتـسا  دـننک و  تظفاحم 
تسد هب  دنک ، یم  ادیپ  ققحت  ملاع  رد  هک  ییاه  گنج  همه  اهداسف و  همه  مه  ایند  رد  .تسا (3)  هدش  لیمحت  گرزب  ياه  تردق 

.تسا (4) یتوغاط  یناطیش و  ياه  گنج  همه  اه ، تردق  ربا 

لیبس یفن  یلمع  ياهدومن  قیداصم و 

، نارگ هطلـس  ذوفن  دس  هلئـسم  هک  دهد  یم  ناشن  ینیمخ ، ماما  یـسایس  یگدنز  رد  لیبس  یفن  لصا  هتفای  ققحت  یخیرات  ياه  هنومن 
.تسا ارجالا  مزال  یجراخ  تسایس  تابسانم  رد  فرِص و  يداقتعا  یسایس و  هیرظن  کی  زا  رتارف 

ار اکیرمآ  هطلس  یئازج  یقوقح و  طلست  هنیمز  هک  تسا  نویـسالوتیپاک » هحیال  ، » ماما یـسایس  شنک  رد  لیبس  یفن  لصا  زراب  هنومن 
مهارف ناریا  ناملسم  روشک  رب 

ص:399

.248 ص247 -  نامه ، ( . 1 - ) 1
.230 ص229 -  رارسا ، فشک  ینیمخ ، ماما  ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص29. اه ، تمکح  اهدنپ و  راصق  تاملک  ینیمخ ، ماما  رشن  میظنت و  هسسؤم  ك.ر : ( . 3 - ) 3
ص17. ج2 ، رون ، هفیحص  ك.ر : ( . 4 - ) 4
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: دندومرف هراب  نیا  رد  ماما  .درک  یم 

یم نوصم  دننکب ، ناریا  رد  هک  یتیانج  ره  زا  ار  ییاکیرمآ  ناراشتسم  مامت  هک  دندرب  سلجم  هب  ار  ینوناق  .دنتخورف  ار  ام  لالقتـسا 
تلاخد قح  ناریا  سیلپ  دـنک ، بوکنم  اپ  ریز  ای  هدرک  رورت  رازاب  طسو  رد  ار  امـش  دـیلقت  عجرم  ییاکیرمآ  مداـخ  کـی  رگا  .دراد 

.دنرادن (1) ار  وا  همکاحم  قح  ناریا  ياه  هاگداد  دریگب و  ار  وا  يولج  درادن  قح  درادن و 

رب ناـگناگیب  هطلـس  قادـصم  ار  نآ  ینیمخ  ماـما  هک  تسا  قارع  روشک  قیرط  زا  رگ  هطلـس  ياـه  تردـق  یماـظن  هلمح  مود : هعقاو 
.دناد (2) یم  ناریا  قارع و  تشونرس 

یم مان  ییاکیرمآ » مالـسا   » هب نآ  زا  ماما  هک  تسا  هدش  فیرحت  مالـسا  جیورت  اب  رگ  هطلـس  ياه  تردق  یگنهرف  ذوفن  موس : هعقاو 
.درب

، فرط کی  زا  هک  دنا ، هدـش  لدـبم  یـسوساج  هنتف و  ياه  نوناک  هب  ناهج  رد  تیباهو  زکارم  زورما  هک  دـننیب  یمن  ناناملـسم  رگم 
، یهاگشناد یملع و  ياه  هزوح  روعش  یب  ياهامن  سدقم  مالسا  يرابرد ، فیثک  ياهالم  مالسا  نایفسوبا ، مالسا  تیفارشا ، مالـسا 
اپ نیمولظم و  رب  يراد  هیامرس  هیامرس و  تیمکاح  مالسا  تراسا ، شزاس و  بیرف و  مالسا  روز ، لوپ و  مالسا  تبکن ، تلذ و  مالسا 

.دننک (3) یم  جیورت  ار  ییاکیرمآ  مالسا  هملک  کی  رد  اه و  هنهرب 

( بالقنا ياه  شزرا  رودص   ) توعد لصا  ج )

هریـس زا  تیعبت  هب  ینیمخ  ماما  یجراخ  تسایـس  لصا  نیرت  مهم  نیلوا و  ینیمخ ، ماما  یـسایس  یـشم  فادـها و  ندوب  یهلا  هب  رظن 
ای توعد  لصا  مرکا ، ربمایپ  یسایس 

ص:400

ص415. ج1 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص29. اه ، تمکح  اهدنپ و  راصق  تاملک  ینیمخ ، ماما  رشن  میظنت و  هسسؤم  ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص80. ج21 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 3 - ) 3
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لئاـسم ءزج  یهقف  يدـنب  میـسقت  رد  توعد  .تسا  مالـسا  شریذـپ  يارب  نیملـسم  ریغ  زا  نیملـسم  تساوخرد  توـعد  .تسا  غـیلبت 
نیدب .دهد (1)  ماجنا  دیاب  یهلا  فیلکت  يادا  ادخ و  تیاضر  بلج  يارب  ار  لمع  ینعی : تسا ؛ بجاو  نآ  رد  تبرق  دـصق  يدابع و 

ترضح دارم  عقاورد ، .تسا  ناناملسم  ریغ  هب  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  ندناسر  غیلبت و  یمالسا  يارفس  هفیظو  نیرت  مهم  ظاحل 
.دوب مالسا  رودص  نامه  بالقنا ، رودص  زا  ماما 

هطلس هرطیس و  هب  تسا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) يدمحم ماکحا  نایب  نیتسار و  مالسا  رودص  تقیقحرد  هک  نام  بالقنا  رودص  اب  ام 
نآ زا  ار  طلغ  ینعم  نیا  دوشب ، رداص  اج  همه  هب  اـم  بـالقنا  دـیاب  مییوگ : یم  هک  نیا  .میهد (2)  یم  همتاخ  ناراوخ  ناـهج  ملظ  و 

.مینک رداص  ناهج  هب  ار  نام  یمالـسا  بالقنا  تیونعم  میهاوخ  یم  ام  .مینک (3)  ییاشگروشک  میهاوخ  یم  ام  هک  دـننکن  تشادرب 
(4)

، مینک لیمحت  ار  یمالسا  ياه  شزرا  میهاوخ  یمن  زگره  ام  : » دنک یم  هراشا  رتشیب  تحارـصاب  توعد  هویـش  هب  رگید  ياج  رد  ماما 
ج11، ماما ، هفیحـص  تسا .» فلاخم  لیمحت  اب  مالـسا  .دوش  یمن  لیمحت  مالـسا  اج  چیه  سک و  چـیه  رب  .قرـش  رب  هن  برغ و  رب  هن 

ص157.

.تسا غیلبت  توعد و  لصا  ینیع  قادصم  دومن و  يوروش ، ریهامج  داحتا  ربهر  فچابوگ ، ياقآ  هب  ناشیا  مایپ  ماما  یلمع  هریـس  رد 
غالبا فچاـبروگ  هب  خـیرات 67/10/14  رد  یلمآ  يداوـج  هللا  تیآ  یتسرپرـس  هب  هرفن  هس  تئیه  کـی  ار  نآ  هک  ماـیپ  نـیا  رد  ماـما 

هب مالسا  هرابرد  میهاوخ  یم  امش  زا  نونکا  : » دیوگ یم  دندرک ،

ص:401

.359 ص358 -  يروکش ، لضفلاوبا  ( . 1 - ) 1
ص435. مهد ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجتسج  رد  ( . 2 - ) 2

ص413. بالقنا ، نییآ  ( . 3 - ) 3
ص85. ج21 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 4 - ) 4
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ناهج الاو و  ياه  شزرا  تهج  هب  هکلب ]  ] امـش هب  نیملـسم  مالـسا و  زاین  رطاـخ  هب  هن  نیا  دـینک و  صحفت  قیقحت و  يدـج  تروص 
یجراخ تسایـس  رد  یلوا  لصا  ناروشیدـنا ، زا  یخرب  مّهوت  ناقرـشتسم و  تاـئاقلا  فـالخ  رب  ور  نیا  زا   (1) تسا ؛» مالـسا  لومش 

.تسا (2) هتفرگ  رارق  تفأر  حماست و  حلص ، رب  یجراخ  تسایس  رد  مالسا  ساسا  هکلب  تسین ؛ داهج  مالسا 

یم تجح  ترـضح  یناهج  بالقنا  زاس  هنیمز  ار  یمالـسا  بالقنا  مالـسا ، هب  توعد  غیلبت و  لصا  هب  هجوت  اب  ینیمخ  ماـما  عقاو  رد 
.دناد یم  مزال  لجاع و  یترورض  ار  نآ  ياهدرواتسد  اه و  شزرا  رودص  ور ، نیازا  دناد ؛

ناناملسم و همه  رب  دنوادخ  هک  تسا  تجح  ترضح  يارادمچرپ  هب  مالـسا  ناهج  گرزب  بالقنا  عورـش  هطقن  ناریا  مدرم  بالقنا 
.دهد (3) رارق  رضاح  رصع  رد  ار  شجرف  روهظ و  داهن و  تنم  نایناهج 

یللملا نیب  ياهدادرارق  اهنامیپ و  هب  مازتلا  لصا  د )

یهقف هدعاق  ِدوُقُْعلِاب 5 و  اُوفْوَأ  ِدْهَْعلِاب 4 و  اُوفْوَأ  نآرق َو  تایآ  هب  کسمت  اب  ینیمخ  ماما 

هب يدـنبیاپ  تسا ، هدـش  جارختـسا  يوـبن  فورعم  تـیاور  زا  هـک  (4) هللا » باتک  فلاخ  طرـش  لـک  ـالا  مهطورـش  دـنع  نوملـسملا  »
.دندرمش یم  بجاو  مزال و  ار  اه  نامیپ  تالماعم و 

ص:402

ص221. نامه ، ( . 1 - ) 1
ص48. مالسا ، رد  یسایس  راتفر  یساملپید و  يداجس ، مویقلادبع  دیس  ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص94. ج19 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  كر : ( . 3 - ) 3
ص473. ج2 ، كردتسملا ، يرون ، يازریم  نیسح  ازریم  ( . 6 - ) 4
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لصا  » و ررض » هدعاق ال   » تحلصم و تلادع ، ساسا  رب  هبناجدنچ  یمومع و  هبناج ، ود  زا  معا  ار  یللملا  نیب  تادهاعم  ماما ، رظنم  زا 
.تسناد یم  روآ  مازلا  بجاو و  لباقتم » مارتحا 

هتـشاد فاصنا  هک  دـشاب  يدادرارق  رگا  میتسین و  لئاق  شزرا  ناشیارب  دـشاب  نامتلم  تحلـصم  فـالخ  هک  ار  ییاـهدادرارق  هیلک  اـم 
هماـنعطق بوچراـهچ  رد  حلـص  هب  ندیـسر  يارب  دوخ  تسایـس  رد  اـم  هک  منک  یم  دـیکأت  زاـب  نم  .مینک (1)  یم  بیوـصت  ...دـشاب 

هک دـنک  یم  اـضتقا  یللملا  نـیب  ياـهدادرارق  .دوـب (2)  میهاوـخن  نآ  فیعـضت  رد  مدقـشیپ  زگره  میتـسه و  يدـج  تینما  ياروـش 
یمن مه  یغلابان  ناسنا  چیه  یمدآ ، چـیه  ار ] وت  قح و   ] (3) دشاب ؟ رادراک  مسا  هب  ای  دشاب  ریفـس  مسا  هب  تکلمم  کی  رد  سوساج 

.دریذپب (4) دناوت 

ربا  » زا معا  يرامعتـسا  لود  اب  طباور  عطق  تسا و  یجراخ  طباور  يرارقرب  رد  ماما  هلدا  رگید  زا  لـقع  هب  کـسمت  عرـش ، رب  هوـالع 
(7) دریذپ .» یمن  ار  نآ  یناسنا  چیه  لقع و  چیه  : » نوچ دناد ؛ یم   (6) عرش » فالخرب  لقع و  فالخرب   » ار  (5) اهنآ » ریغ  تردق و 

يّربت یّلوت و  لصا  ه )

نادـناعم زا  يرازیب  ادـخ و  ناتـسود  اب  یتسود  ياـنعم  هب  حالطـصا  رد  مالـسا و  نید  يداـقتعا  مهم  تاـعورف  زا  یکی  يّربت  ّیلوت و 
تسایس فرع  رد  نکیل  تسا ؛ دنوادخ 

ص:403

.277 ص273 -  ج3 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص196. ج21 ، نامه ، ( . 2 - ) 2
ص259. ج22 ، نامه ، ( . 3 - ) 3

ص94. ج28 ، نایبت ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت  هسسؤم  ك.ر : ( . 4 - ) 4
ص411. ج4 ، نامه ، ( . 5 - ) 5
ص93. ج19 ، نامه ، ( . 6 - ) 6

.نامه ( . 7 - ) 7
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هنتف ياهروشک  اب  یسایس  توکیاب  نتشادن و  هطبار  یمالسا و  کلامم  اب  هناتسود  هناردارب و  طابترا  يانعم  هب  یـساملپید  یجراخ و 
.تسا مالـسا  یـساسا  لصاود  يّربت  ّیلوت و  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماما  .تسا  نیملـسم  اـب  نازوت  هنیک  مصاـختم و  زیگنا ،

(1) دینک .» يّربت  یمالسا  ریغ  میژر  زا  دیدنبب و  لد  لداع  مکاح  هب  قفاوم و  لدع ، تموکح  اب  دیاب 

لکش هب  ناوت  یم  ار  یمالسا (2)  ریغ  یمالـسا و  فلتخم  ياهروشک  اب  هطبار  هراب ، نیا  رد  ینیمخ  ماما  يارآ  یـسانشزاب  لمأت و  اب 
: درک میسقت  لیذ 

هک ارچ  تسا ؛ مصاختم  ریغ  تسود و  یمالـسا  ياهروشک  اـب  بح ) ّیلوت -   ) طاـبترا يرارقرب   0، لوا تیولوا  ینیمخ  ماـما  رظنم  زا 
نآ هب  ینیمخ  ماما  هک  تسا  راوتسا  یهلا  هزیگنا  اب  ضغب  بح و  یتدیقع  ینابم  ساسا  رب  یمالـسا  ياه  تلود  طباور  يونعم  هلکاش 

: دنتشاد يا  هژیو  هجوت 

لالقتـسا یمالـسا و  کلامم  مالـسا و  زا  عاـفد  يارب  اـم  .یمالـسا (3)  ياهروشک  اب  طـباور  ندرک  رتهب  رد  دیـشاب  هتـشاد  شـشوک 
....تسا (4) مالسا  همانرب  ام ، همانرب  .میتسه  ایهم  لاح  ره  رد  یمالسا  کلامم 

ياـهروشک نیب  يریگرد  ماـگنه  هب  هک  تسا  فرط  یب  یمالـسا  ياـهروشک  اـب  طاـبترا  یلّوـت )  ) هطبار يرارقرب  يارب  مود  تیوـلوا 
، هنایمرواخ هقطنم  فرط  یب  ياهروشک  اب  طابترا  يرارقرب  نمـض  ینیمخ  ماما  اجنیا  رد  .دننک  یمن  يراکمه  مادک  چیه  اب  یمالـسا 

: دنریگ یم  شیپ  رد  ار  تحیصن  هویش 

ص:404

.21 ص 17 -  ج2 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
.224 ص220 -  ینیمخ ، ماما  یسایس  هیرظن  رب  يدمآرد  يریشهد ، اضردمحم  ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب  ( . 2 - ) 2

.206 ص169 -  ج21 ، رون ، هفیحص  ( . 3 - ) 3
.85 ص83 -  ج1 ، نامه ، ( . 4 - ) 4
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اه تلم  ًاصوصخ  نیملـسم ، مامت  شیپ  ینامیا  يردارب  یتسود و  يارب  ار  دوخ  دنمتردق  تکربرپ و  تسد  میظع ، تردق  عضوم  زا  و 
.منک (1) یم  تحیصن  ار  نانآ  هدرک و  زارد  هیاسمه  هقطنم و  ياه  تلود  و 

زا معا  مصاـختم ، ریغ  براـحمریغ و  رفاـک  ياـهروشک  اـب  هناتـسود  هـطبار  طاـبترا و  يرارقرب  يارب  موـس  تیوـلوا  لـباقتم ، مارتـحا 
: تسا دنمتردق  ياهروشک  یموس و  یناهج  فعضتسم ، ياهروشک 

رب ام  طـباور  .دـننکن (2)  هلخادـم  ام  یلخاد  رومارد  اهنآ  هک  مادام  میـشاب ؛ هتـشاد  اهروشک  همه  اب  هناتـسود  طـباور  میهاوخ  یم  اـم 
.تسا (3) لباقتم  مارتحا  ساسا 

يرابکتـسا و ياـه  تلود  یتسینویهـص و  میژر  اـب  هـطبار  عـطق  ینیمخ  ماـما  ضغب ،) يّربـت -  ) اـهروشک اـب  هـطبار  عـطق  هراـبرد  اـّما 
تکرح فیعـض  ياهروشک  ياه  تورث  لواپچ  ریـسم  رد  يرگ  هطلـس  رذگهر  زا  هک  دنهد  یم  رارق  لّوا  تیولوا  رد  ار  ییاهروشک 

: دننک یم 

.تسا (5) گرگ  اب  هرب  هطبار  لثم  يوروش  اکیرمآ و  اـب  اـم  طـباور  .تسا (4)  نیربکتسم  ضارقنا  هب  هتـسب  ناهج  حلـص  تمالس و 
لواپچ هب  ار  اهنآ  لاوما  دـنربب و  بصغ  هب  ار  اهنآ  نزاخم  دـنروایب و  دوخ  هطلـس  ریز  ار  نیملـسم  دـنهاوخ  یم  گرزب  ياه  تردـق 

.دنربب (6)

یتح ور ، نیازا  تسا ؛ نآ  یـسایس  یقوقح و  تیعورـشم  مدع  تهج  هب  بصاغ  لیئارـسا  زا  يّربت  هطبار و  عطق  ینیمخ  ماما  رظنم  زا 
زواجت و زا  لیئارسا  رگا 

ص:405

.161 ص157 -  ج17 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
.242 ص241 -  ج4 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

ص234. ج4 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
ص261. ج11 ، نامه ، ( . 4 - ) 4

.59 ص55 -  ج1 ، نامه ، ( . 5 - ) 5
.227 ص225 -  ج13 ، نامه ، ( . 6 - ) 6
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(1) تسا .» بصاغ  نوچ : درک ؛ میهاوخ  هطبار  عطق  لیئارسا  اب  : » درادن ار  طابترا  رارقرب  یگتسیاش  زاب  دوش ، جراخ  مه  مصاخت 

زواـجت جورخ و  یمالـسا  تکلمم  یتینما  میرح  هب  هک  دراد  یغاـب  ياـهروشک  هب  صاـصتخا  يّربـت )  ) هطبار عطق  يارب  مود  تیولوا 
(2) تسا : هدرک  یماظن 

مالعا وا  اب  ...هک  مینیب  یم  لاح  نیع  رد  ...تسا  هدرک  موجه  تسا و  هدرک  ملظ  تسا و  هدرک  نایغط  تسا و  هدرک  یغب  ام  هب  مادص 
تلود اب  دننک  هلتاقم  هک  تسا  بجاو  نآرق  صن  هب  یمالـسا  ياه  تلود  همه  رب  ...دننک  یم  ینابیتشپ  یـضعب  ای  دـننک  یم  تقفاوم 

.ادخ (3) رما  هب  ادخ و  رکذ  هب  ددرگرب  ات  قارع 

هنتف عفر  ات  گنج  گنج  ینعی : هنتف ؛ عفر  يارب  هلتاقم  هب  دنک  یم  توعد  ار  رشب  همه  هنتف ؛ نوکت  یتح ال  مهولتاق  دیامرف : یم  نآرق 
.دنوشب حالصا  رگم  میشاب ؛ هتشاد  طباور  اهنآ  اب  میرادن  لیم  ًالصا  ام  دنـشکب ، یهابت  هب  ار  ام  دنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ  .ملاع (4)  رد 

(5)

یمالسا نانمشد  اب  یعون  هب  دنتسه و  تنایخ  دساف و  نکل  دنتـسه و  ناملـسم  هک  تسا  ییاهروشک  اب  هطبار  عطق  يارب  موس  تیولوا 
نوچ و یب  تعاطا  لیئارـسا و  رـصم و  هنانئاخ  نامیپ  نتفرگ  رظن  رد  اب  هجراـخ  روما  ریزو  : » دـنراد هناـنئاخ  ناـمیپ  یناـهنپ و  طـباور 

رصم تلود  اب  ار  دوخ  کیتاملپید  طباور  عطق  ناریا  یمالسا  يروهمج  تقوم  تلود  تسینویهـص ، اکیرمآ و  زا  رـصم  تلود  يارچ 
(6) دیامنب .»

ص:406

.162 ص159 -  ج22 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
ص69. ینیمخ ، ماما  هشیدنا  رد  یعافد  يژتارتسا  یبارهس ، دمحم  ( . 2 - ) 2

ص273. ج13 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 3 - ) 3
.86 ص82 -  ج19 ، نامه ، ( . 4 - ) 4

.242 ص241 -  ج19 ، ماما ، هفیحص  ( . 5 - ) 5
ص108. ج6 ، نامه ، ( . 6 - ) 6
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( نیمولظم نیفعضتسم و  زا  عافد   ) بولق فیلأت  لصا  و )

زا يونعم  یلام و  تیامح  کیتاملپید  یهقف و  حالطـصا  رد  اما  تساه (1) لد  نیب  يونعم  تفلا  داجیا  يانعم  هب  بولق  فیلأـت  هژاو 
صاصتخا صاخ  هجدوب  مالـسا  هقف  رد  يداصتقا  تیامح  نیا  يارب  هتبلا  دوش ؛ یم  هتفگ  متـس  تحت  فعـضتسم  راـفک  ناناملـسم و 

ذخا ناملـسم  مدرم  زا  یمالـسا  تایلام  بلاق  رد  هک  تسا  فظوم  یمالـسا  تلود  هک  تسا  تاکز  نآ  زا  یتمـسق  .تسا  هدـش  هداد 
.دنک

.دوش یم  هدیمان   2 ْمُُهبُوُلق »  ِهَفَّلَؤُْملَا  ، » دنوش یم  تیامح  کمک و  قیرط  نیدب  هک  یناسک  یمالسا  هقف  رد 

دننامه یمالـسا  شخب  يدازآ  ياه  تضهن  متـس و  تحت  ناناملـسم  . 1 دراد : قادـصمود  بولق  فیلأت  لـصا  ینیمخ  ماـما  رظنم  زا 
يوبن فیرش  ثیدح  مکح  هب  نیطسلف : نانبل و  ناناملسم 

یعرـش بجاو  متـس ، تحت  للم  اب  یلدـمه  يرایمه و  یلام و  تیاـمح   (2) ملـسمب » سیلف  نیملـسملا  روماب  متهی  مل  حبـصا و  نم  »
.تسا

رد ار  ناـنآ  یمالـسا ، ياـه  تلم  اـهروشک و  عفاـنم  زا  تیاـمح  تدـحو و  ظـفح  ساـسا  رب  تـسا  لـیام  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 
هشیر هار  رد  هک  دنفظوم  یمالـسا  یلقع و  نیزاوم  قبط  توخا و  یناسنا و  هفیظو  مکح  هب  مالـسا  تلم  .دیامن (3)  يرای  تالکشم 

، نوخ لاسرا  اب  زین  يونعم و  يّدام و  ياه  کمک  اب  دنزرون و  غیرد  يراکادف  چیه  زا  لیئارـسا )  ) رامعتـسا هتـشامگ  نیا  ندرک  نک 
گنج ههبج  رد  هک  ار  دوخ  ناردارب  هقوذآ ، هحلسا و  وراد ،

ص:407

ِهّللا َو ِلِیبَس  ِیف  َنیِمِراْغلا َو  ِباقِّرلا َو  ِیف  ْمُُهبُوُلق َو  ِهَفَّلَؤُْملا  اْهیَلَع َو  َنِیِلماْعلا  ِنیِکاسَْملا َو  ِءارَقُْفِلل َو  ُتاقَدَّصلا  اَـمَّنِإ  .60 هبوت : ( . 1 - ) 1
.ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  ِهّللا َو  َنِم  ًهَضیِرَف  ِلِیبَّسلا  ِْنبا 

ص341. ج2 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 3 - ) 2
ص266-265. ج11 ، نامه ، ( . 4 - ) 3
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هزرابم يدازآ  تقیقح و  قح و  ادـخ و  هار  رد  هک  ناهج  رـسارس  رد  شخب  يدازآ  ياه  تضهن  مامت  زا  ام  .دننک (1)  يرای  دنتسه ،
.مینک (2) یم  ینابیتشپ  دننک ، یم 

ناشیا .ییاقیرفآ  نیتال و  ياکیرمآ  ياهروشک  یخرب  دننامه  ناملـسم : ریغ  شخب  يدازآ  ياه  تضهن  نافعـضتسم و  زا  تیامح  . 2
هزرابم داهج و  هب  نانآ  هک  دوش  یم  دـصق  بولق ، فیلأـت  اـب  هک  دنتـسه  راـفک  زا  هدـع  نآ  مهبولق  هفلؤم   » دنـسیون یم  هراـب  نیا  رد 

(3) مالسا .» نید  هب  دننک  ادیپ  شیارگ  هکنیا  ای  دنوش و  بیغرت 

راهظا دازآ  هعماج  هب  یبایتسد  يارب  ناملسم  ریغ  شخب  يدازآ  ياه  شبنج  زا  تیامح  هرابرد  لماک  تحارـصاب  رگید  ياج  رد  يو 
: دراد یم 

شیوخ دازآ  هعماج  ققحت  يارب  نانآ  ات  مراودـیما  میامن و  یم  یناـبیتشپ  ناـهج ، شخب  يدازآ  ياـه  شبنج  ماـمت  زا  رگید  راـب  نم 
...مینک ینابیتشپ  ناهج  نیفعضتسم  زا  دیاب  ام  .دیامن (4)  کمک  نانآ  هب  یضتقم  عقاوم  رد  یمالـسا  تلود  تسا  دیما  .دنوش  زوریپ 

.تسا (5) ناهج  نیفعضتسم  مامت  نابیتشپ  ...مالسا  اریز 

( یعقاو دهعت  مدع  ) یبرغ هن  یقرش  هن  ز )

للملا نیب  هنحص  ًالمع  تفر و  یبطقود  ماظن  تمس  هب  للملا  نیب  ماظن  مسیزان  شبنج  رلتیه  تسکـش  اب  مود  یناهج  گنج  نایاپ  رد 
.دش لیدبت  یتسینومک  ماظن  يراد و  هیامرس  ماظن  هاگودراود  هب 

مهم .تفای  روهظ  .م  لاس 1955 رد  گنودـناب  سنارفنک  یپ  رد  هتفای ، لالقتـسا  هزات  ياهروشک  رد  دـهعت  مدـع  دربهار  نآ  بقاعتم 
لالقتسا ظفح  اهروشک  نیا  فده  نیرت 

ص:408

ص72-69. ج4 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
ص259. ج11 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 2 - ) 2

م12. ص336 ، ج1 ، هلیسولا ، ریرحت  ومه ، ( . 3 - ) 3
ص63. ج14 ، رون ، هفیحص  ومه ، ( . 4 - ) 4

ص202. ج12 ، ماما ، هفیحص  ومه ، ( . 5 - ) 5
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برغ ای  قرـش  كولب  ود  زا  یکی  هب  اهروشک  نیا  نامز  رورم  هب  اما  .تسا  هدوب  یبطقود  ماـظن  ربارب  رد  يداـصتقاو  یماـظن  یـسایس ،
.دندش (1) هتسباو 

زا .تفاـی  ترهـش  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  ناونع  تحت  هک  درک  حرطم  ار  نیون  دربهار  شلاـچ ، نارحب و  نیا  هب  هجوت  اـب  ینیمخ  ماـما 
.تسا هدوب  رگ  هطلس  ياه  تردقربا  ربارب  رد  یعقاو  دهعت  مدع  تسایس  نامه  تسایس  نیا  يو  رظنم 

یعقاو تسایس  هدننک  میسرت  هدوب و  نیفعضتسم  ناگنسرگ و  ناهج  رد  یمالـسا  بالقنا  یلوصا  راعـش  ام ، یبرغ  هن  یقرـش  هن  راعش 
تاجن بتکم  اهنت  ناونع  هب  ار  مالـسا  ادـخ  يرای  هب  کیدزن و  هدـنیآ  رد  هک  تسا  ییاهروشک  یمالـسا و  ياـهروشک  دـهعت  مدـع 

.دش (2) دهاوخن  یلودع  تسایس  نیا  زا  مه  يا  هرذ  دنریذپ و  یم  تیرشب  شخب 

دنک یم  يراذگ  مان  یبرغ  هن  یقرش  هن  تسایس  ار  دوخ  دربهار  دهعت ، مدع  شبنج  ینیمخ  ماما  هک  دوش  یم  هدیمهف  قوف  ترابع  زا 
.دهد یم  رارق  یمالسا  ياه  هزومآ  ار  نآ  يانبم  و 

تردق ياه  كولب  زا  لالقتسا  ناهاوخ  مه  اریز  دراد ؛ یگنهرف  یـسایس و  ياوتحم  ماما ، یبرغ  هن  یقرـش ، هن  تسایـس  ظاحل ، نیدب 
سپ دـنک ؛ یم  لابند  ار  میقتـسم  طارـص  یمالـسا و  ياـه  شزرا  هب  تشگزاـب  یعون  هب  مه  دراد و  یـسایس  هبنج  سپ  تسا ؛ هناـمز 

.تسا (3) یگنهرف  يانغ  ياراد  نآ  ساسا  رهوج و 

قرـش فرط  هن  نیلاض  فرط  هن  میور و  یم  مهیلع  بوضغم  فرط  هن  ام  میئوگب  میتسیاب و  اـیند  همه  لـباقم  رد  میناوت  یم  اـم  یتقو 
هن میور و  یم 

ص:409

ص101. للملا ، نیب  تسایس  یجراخ و  تسایس  لوصا  ماوق ، یلعلادبع ، ( . 1 - ) 1
ص319. ج20 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 2 - ) 2

ص98. ، 1389 ینیمخ ، ماما  هشیدنا  رب  دیکأت  اب  یمالسا  تلود  یجراخ  تسایس  يونهد ، روپدارم  نیسح  ریما  ك.ر : ( . 3 - ) 3
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هدحاو دی  مه  میشاب ، مه  اب  نام  همه  هک  مینکب  لمع  میقتسم  طارص  هب  میشاب و  روط  نیا  میناوت  یم  ام  یتقو  .میور  یم  برغ  فرط 
.میشاب (1)

داحتا ماجـسنا و  میقتـسم ، طارـص  رد  تکرح  یبرغ و  هن  یقرـش  هن  ققحت  طرـش  دوش ، یم  هدافتـسا  قوف  تارابع  زا  هکروط  ناـمه 
نیدـب .تسا  رگ  هطلـس  يرابکتـسا و  ياه  تردـق  اه و  ماظن  ربارب  رد  یهلا  ياـه  هرازگ  اـه و  شزرا  لوح  رد  یمالـسا  ياـهروشک 

نامه اـب  مه  یمالـسا  يروهمج  تسا ، میقتـسم  طارـص  تسا و  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  نوچ  مالـسا  رد   » ینیمخ ماـما  رظنم  زا  ظاـحل 
هکلب تسین ؛ هطبار  داجیا  مدع  يانعم  هب  یبرغ  هن  یقرش و  هن  راعش   » تسایـس و نیاربانب ،  (2) تسا ،» هدش  ققحتم  مالسا  زا  تشادرب 

(3) تسا .» برغ  قرش و  اب  طباور  رد  يریذپ  هطلس  هنوگ  ره  یفن  يانعم  هب 

مدع دارم  هکلب  درادن ؛ نیشیپ  یبطقود  ماظن  هب  صاصتخا  ًافرص  یبرغ  هن  یقرش و  هن  راعش  هک  درک  طابنتسا  ناوت  یم  قوف  ترابع  زا 
یمالسا ناریا  يژتارتسا  یبرغ ، هن  یقرش و  هن  تسایس  هب  هجوت  اب  ماما   » تهج نیمه  هب  تسا ؛ رگ  هطلـس  ياه  تردق  هب  یعقاو  دهعت 

(4) دش .» دهاوخن  لودع  تسایس  نیا  زا  هک  دنک  یم  دیکأت  دناد و  یم  دهعت  مدع  یعقاو  تسایس  ار 

، توعد لالقتـسا ، ساسارب  هدرک و  جارختـسا  یمالـسا  تامیلعت  نتم  زا  دوخ  یجراـخ  تسایـس  لوصا  ینیمخ  ماـما  هکنیا  هصـالخ 
مصاختم و ریغ  ياه  تلود  اب  يراکمه  طباور و  راتساوخ  يرگ ، هطلس  اب  هزرابم  هنالداع و  لباقتم  يراکمه 

ص:410

ص327. ج19 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
ص149. ج16 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

ص15. ج5 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
ص86. ناریا ، یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  یللملا و  نیب  ماظن  تالوحت  هدوتس ، دمحم  ( . 4 - ) 4
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حلـص دـنیارف  اب  تفلاخم  نانبل و  نیطـسلف و  مدرم  دـننامه  متـس  تحت  للم  شخب و  يدازآ  ياـه  شبنج  نیفعـضتسم و  زا  تیاـمح 
.تسا هدوب  هنایمرواخ  هنالداعریغ  یلیمحت و 

ینیمخ ماما  رظنم  زا  ییارگ  عقاو  ییارگ و  نامرآ  شلاچ  ینیمخ و  ماما  . 6

هراشا

ياهدربهار اه و  هیرظن  رـصانع  اه و  هفلؤم  نیب  یقطنم  ماجـسنا  یگنوگچ  یجراـخ ، تسایـس  رد  مهم  يرظن  ياـه  شـسرپ  زا  یکی 
ییارگ نورد  کیژولوئدـیا ، عفانم  یلم و  عفانم  ییارگ ، عقاو  ییارگ و  نامرآ  ضقانت  ناونع  تحت  ًاضعب  هک  تسا  یجراخ  تسایس 

یناـمرآ و فادـها  ضراـعت  ینیمخ ، ماـما  رظنم  زا  یجراـخ  تسایـس  شلاـچ  نیرت  مهم  ور ، نیا  زا  دوش ؛ حرط  ...و  ییارگ  نورب  و 
نیب ماظن  یتخانـش  هعماج  تایعقاو  هعلاطم  مالـسا ، یجراخ  تسایـس  يوگلا  ینیمخ  ماـما  هاگدـید  زا  .تسا  هدـش  ناونع  یلم  عفاـنم 
يارب عزانت  تردق و  هن  رشب  تداعس  تیاده و  رب  ینتبم  تسایـس ، تیهام  هک  ارچ  تسا ؛ یفـسلف  ینید و  ياه  نامرآ  رظنم  زا  للملا 

.نکمم شور  ره  اب  یلم  تردق  شیازفا  ءاقب و 

ییارگ و نامرآ  هیرظن  ياه  صخاش  اه و  یگژیو  ادتبا  دـیاب  ینیمخ ، ماما  هاگدـید  قوف و  يامن  ضقانت  حیحـص  كرد  مهف و  يارب 
.مینک نییبت  ار  ینیمخ  ماما  یقیفلت  یجازتما و  هیرظن  سپس  حیضوت ، ار  ییارگ  عقاو 

ییارگ عقاو  هیرظن  ياه  صخاش  فلا )

، یلم عفانم  ینز ، هناچ  یلم ، تینما  یلم ، نایز  دوس و  لیبق  زا  يرـصانع  اه و  هفلؤم  هب  یتسیلاـئر  اـی  ییارگ  عقاو  هیرظن  یلک  روط  هب 
هاگتساخ و ظاحل  هب  .دزرو  یم  دیکأت  تردق  هنزاوم  کیتلپوئژ و  یلم ، فادها  یلم ، ياهزرم  یلم ، تردق  ياقترا 

ص:411
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ناسنا تسا ، زباه »  » نآ صخاش  درف  هک  یتسیلائر  بتکم  رظنم  زا  .تسا  فوطعم  یسانش  ناسنا  زا  یصاخ  یقلت  هب  هیرظن  نیا  يانبم 
، زباه ریبعت  هب  .تسا  هدش  هتشرس  ناسنا  تشرـس  داهن و  رد  یبلط  گنج  هزیرغ  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ تشز  دیلپ و  تشرـس  ياراد 

تسا مکاح  همه » هیلع  همه  گنج   » لصا للملا  نیب  طباور  هنحص  رد  ور  نیا  زا  دنتـسه ؛ رگیدمه  گرگ  یعیبط  عضو  رد  اه  ناسنا 
.دهد شیازفا  ار  دوخ  تردق  یمئاد ، شکمشک  رد  دیاب  یتسنیوراد  عزانت  نوناق  ساسا  رب  یتلود  ره  هک 

تینالقع اب  هراومه  دـیاب  تسیلاـئر  تلود  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ؛ ییارگدوس  تینـالقع و  یتسیلاـئر ، يوگلا  يرظن  هصخاـش  نیمود 
نآ تهج  رد  نکمم  هلیسو  ره  زا  دنک و  یـشیدنا  هراچ  یلم ، تردق  یلم و  عفانم  شیازفا  تهج  رد  نایز  دوس و  ساسا  رب  يرازبا و 

.دنک یم  هیجوت  ار  نآ  هب  لوصو  لیاسو  یمامت  یلم  فادها  هک  ارچ  دنک ؛ هدافتسا 

ییارگ نامرآ  هیرظن  ياه  صخاش  ب )

، ییارگ قـالخا  یناـهج ، تلادـع  حلـص و  لـیبق  زا  يرــصانع  اـه و  هفلؤـم  هـب  یتسیلائدـیا  اـی  ییارگ  ناـمرآ  هـیرظن  یلک  روـط  هـب 
.دراد دیکأت  ...و  یساملپید  زیمآ ، تملاسم  یتسیزمه  حالس ، علخ  یعمج ، هتسد  تینما  یلمارف ، فادها  رشب ، قوقح  ییارگراجنه ،

رب دراد و  هنانیب  شوخ  یقلت  رـشب ، داهن  هب  ارگ ، نامرآ  يوگلا  .ددرگ  یم  رب  نآ  یـسانش  ناـسنا  هاگتـساخ  هب  نآ  یگژیو  نیرت  مهم 
ار تسایـس  ارگ  عقاو  هک  یلاح  رد  دـناد ؛ یم  بوخ » تموکح  رنه   » ار تسایـس  ور  نیا  زا  دـنک ؛ یم  دـیکأت  ناسنا  یقالخا  تاـفص 

ار ندمت  روز  تنوشخ و  یفن  اب  دنک و  یم  یقلت  نکمم » تموکح  رنه  »

ص:412
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.دناد (1) یم  یناهج  هعماج  یتسیزمه  لوصحم 

يارب ارگ  عقاو  هاگدید  فالخ  رب  هاگدید  نیا  .ددرگ  یمرب  للملا  نیب  ماظن  رد  حلص  هب  یبایتسد  ياهراکهار  هب  نآ  صخاش  نیمود 
.دنک یم  اقب  عزانت  یلم و  تردق  نیزگیاج  ار  یقوقح  طباوض  تایقالخا و  يژولوئدیا ، للملا ، نیب  ماظن  رد  حلص و  داجیا 

هب دقتعم  دنک و  یم  دـیکأت  کیتارکومد  ياه  تلود  ترورـض  رب  هاگدـید  نیا  .تسا  طبترم  یلم  تلود  تیفیک  هب  یگژیو  نیموس 
.تسا یجراخ  یلخاد و  تسایس  دنویپ 

زا يراع  ًالوا : ار  لـلملا  نیب  ماـظن  ارگ ، ناـمرآ  شرگن  .تسا  طـبترم  لـلملا  نیب  ماـظن  راـتخاس  هب  هاگدـید  نیا  صخاـش  نیمراـهچ 
.تسا نوناق  تیمکاـح  رب  ینتبم  نگمه و  زیمآ ، تملاـسم  یللملا ، نیب  طـیحم  ناـنآ  رظنم  زا  .دـنک  یم  یقلت  جرم  جره و  شزیتس و 

ياهداهن ور  نیا  زا  دننک ؛ یم  يزاب  شقن  للملا  نیب  هنحـص  رد  زین  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  ياه  نامزاس  یلم ، تلود  رب  هوالع  ًایناث :
.دننک (2) یم  لیهست  ار  یناهج  حلص  دنرب و  یم  نیبزا  ار  شنت  شزیتس و  ياه  هنیمز  یللملا  نیب 

ینیمخ ماما  هنانیب ) عقاو  ییارگ  نامرآ   ) یقیفلت هیرظن  ج )

هراشا

ریثأت تحت  یلیخت ، يارگ  نامرآ  هک  تسا  روفنم  ماکان و  ردـق  نامه  قالخا  یب  ینیب و  ناـهج  ناـمرآ و  دـقاف  رادمتـسایس  عقاو  رد 
دوخ يدرف ، ياهرواب  تاساسحا و 

ص:413

ییارگ و ناـمرآ  ، » رغـصا یلع  دیــس  ص290 ؛ ینیمخ ، ماـما  یـسایس  هـیرظن  رب  يدـمآرد  يریــشهد ، اضردـمحم  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص991. ش4 ، ناتسمز 1376 ، لاس 11 ، یجراخ ، تسایس  هلجم  یجراخ ،» تسایس  رد  ییارگعقاو 

.291 ص290 -  ینیمخ ، ماما  یسایس  هیرظن  رب  يدمآرد  اضردمحم ، يریشهد ، ك.ر : ( . 2 - ) 2
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زا دنیآ و  یمن  تسد  هب  ام  ياه  نامرآ  همه  میریذپب  هک  دنک  یم  مکح  ام  هب  ینیب  عقاو  .تسا  هدرک  روصحم  ینهذ  ياه  هدیا  رد  ار 
.دش (1) یسایس  هلماعم  تصرف و  باعل  گنر و  طیارش و  روهقم  دیابن  رگید  يوس 

زا یقیفلت  ناشیا  هاگدـید  هکلب  فرـص ؛ ییارگ  عقاو  هن  تسا و  لوادـتم  قلطم  ییارگ  ناـمرآ  هن  ینیمخ  ماـما  هاگدـید  یلک  روط  هب 
قح شیدنا  تحلـصم  یلم ، عفانم  ینید و  فادها  تیعقاو ، تقیقح و  يرازبا ، لقع  یـسدق و  لقع  يژتارتساوئدـیا ، يژتارتساوئژ و 
عقاو ییارگ  نامرآ  هملک  کی  رد  هنـالداع و  قوقح  ساـسا  رب  اوق  نزاوت  یقیقح ، لـباقتم  يراـکمه  یقیقح ، ییارگ  عقاو  هناروحم ،

.تسا هنانیب 

هـیقف و فوـسلیف  ياـج  هـب  اـهتنم  تـشاد ؛ هلـضاف  هنیدـم  ناـمرآ و  نوطـالفا ، دـننامه  ینیمخ  ماـما  تـفگ : ناوـت  یم  ظاـحل  نیدـب 
تهاقف عقاورد  .دراد  تلاصا  یسایس  لعف  شنک و  رد  يو  رظنم  زا  هک  ارچ  تشاد ؛ دیکأت  تیعقاو  نامرآ و  طابترا  رب  يرادمتـسایس 
یگدـنز تایعقاو  تامازلا و  اب  ینید  ياه  هرازگ  اه و  نامرآ  نیب  یقطنم  طابترا  داـجیا  هار  هناـگی  مزـال )  ) اـیوپ داـهتجا  راـکزاس  اـب 

.تسا یمالسا  هعماج  یسایس 

هنانیب عقاو  ییارگ  نامرآ  هیرظن  ياه  صخاش  . 1

هزیتس یبلط ، تردـق  زیارغ  هراما و  سفن  ياراد  یعیبط  ظاحل  هب  دراد و  رارق  رـش  ریخ و  نیب  ناـسنا  یـسانش ، ناـسنا  ظاـحل  هب  ًـالوا :
ناوت یم  ار  للملا  نیب  ماظن  تیهام  اذل  تسا ؛ هنوگادـخ  يدـیحوت و  كاپ ، نآ  تشرـس  ترطف و  نکلو  تسا ؛ یمـصاخت  هنایوج و 

.درک میسرت  ترطف  تعیبط و  تیعقاو ، نامرآ و  رش ، ریخ و  نیب 

اهراجنه دیاب  سپ  دنتسه ؛ هدننک  نابیتشپ  تردق  هب  دنمزاین  اه  شزرا  اه و  نامرآ  ًایناث :

ص:414

،11 لاس یجراخ ، تسایـس  هلجم  یجراـخ ،» تسایـس  ییارگ و  عقاو  ییارگ و  ناـمرآ  ، » یمظاـک رغـصا  یلع  دیـس  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص 995. ش4 ، ، 1376 ناتسمز
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نیب عـقاو  يارگ  ناـمرآ  رادمتـسایس  .دـنوش  یـشیدنا  هراـچ  يریگیپ و  یللملا ، نیب  یلم و  تاـئاضتقا  كرد  ساـسا  رب  تاـیقالخا  و 
.دنک یم  وجو  تسج  دوجوم  ياهرازبا  اه و  تیعقاو  اه ، تیدودحم  تاناکما ، نتفرگ  رظن  اب  ار  دوخ  ینامرآ  فادها 

هطـساو هب  نآ  ساسا  رب  هک  تفریذـپ  ار  طسو  لح  هار  دـیاب  هکلب  یلم ؛ يدـنبزرم  زا  غراف  یناهج  هن  تسا و  هتفریذـپ  ییارگدوخ  هن 
اه و تلود  نایم  يونعم  نویـساردفنک  رکفت  یعون  هب  ناوت  یم  لباقتم  مارتحا  تلادـع و  تداعـس ، دـیحوت ، لیبق  زا  كرتشم  لوصا 

.دوش (1) ققحم  يراوجمه  نسح  مهافت و  ناکما  ات  میوش  دقتعم  اه ، تلم 

یجراخ تسایس  رد  هنانیب » عقاو  ییارگ  نامرآ   » هیرظن راثآ  . 2

زا همهاو  نودـب  اکیرمآ  ترافـس  ریخـست  هرابرد  ار  ینیمخ  ماما  ياه  يریگ  عضوم  ناوت  یم  هتفگ ، شیپ  ياه  صخاـش  هب  هجوت  اـب 
تلم ییاـهر  يارب  سدـق  زور  مـالعا  شخب ، ییاـهر  ياـه  تضهن  زا  تیاـمح  يدـشر ، ناملـس  لـتق  ياوـتف  نآ ، یعقاو  ياهدـمایپ 

؛ تسناد ینیمخ  ماما  هشیدـنا  ییارگ  نامرآ  صخاش  یعون  هب  یگمه  ...و  نیربکتـسم  اب  هزراـبم  نیفعـضتسم ، زا  تیاـمح  نیطـسلف ،
زیهجت ترورـض  ناریا ، یمالـسا  هعماج  حـلاصم  هب  هجوت  اـب  همانعطق 598  شریذـپ  هراـبرد ؛ ار  ناـشیا  ياـه  يریگ  عضوم  نینچمه 

.درک كرد  دنراد ، دیکأت  ماما  هشیدنا  ییارگ  عقاو  ياه  صخاش  رب  هک  يرابکتسا  ياه  تردق  ربارب  رد  عافد  يارب  یتاحیلست 

.مینک یم  هراشا  ًالیذ  قوف  هیرظن  هرابرد  ینیمخ  ماما  تاملک  زا  یخرب  هب  عوضوم  ندش  نشور  يارب 

، یمالسا ياه  شزرا  یلم و  ياهزرم  قیفلت  بیکرت و  هرابرد  ینیمخ  ماما 

ص:415

.295 ص294 -  ینیمخ ، ماما  یسایس  هیرظن  رب  يدمآرد  يریشهد ، ( . 1 - ) 1
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مالسا یلاعت و  يراب  يادخ  ار  تردق  أشنم  ساسا و  ...و  یمالسا  ياه  نامرآ  یمالسا و  نایک  ظفح  يژتارتساوئدیا ، يژتارتساوئژ و 
: دنناد یم  یعرش  بجاو  ار  روشک  تکلمم و  زا  عافد  نمض  رد  دنناد ؛ یم 

رایسب فیلکت  کی  نالا  .تسا (1)  یلم  یهلا و  یعرـش ، فیلکت  رطخ ، عقوم  هک  تسا  يرما  یمالـسا  ياهروشک  مالـسا و  زا  عاـفد 
تسا و نام  یلم  فیلکت  مه  هک  مینک  شـشوک  دـیاب  ام  .ناریا (2)  رد  مالـسا  ظفح  تسا : رتالاب  فیلاـکت  همه  زا  هک  تسا  گرزب 

یهلا فیلکت  کی  یمالسا  يروهمج  ظفح  .مینک (3)  شظفح  ار  روشک  نیا  هکنیا  هب  مینک  شـشوک  تسه ، نام  یهلا  فیلکت  مه 
.همه (4) يارب  تسا 

نیرت مهم  ار  نآ  هکلب  دـنیب ؛ یمن  ضقانت  تیلم » تیمالـسا و   » نیب ناشیا  يروحم » فیلکت   » میاداراپ تیمکاح  تروص  رد  نیاربانب ،
.درامش یم  یهلا  فیلکت 

، يرایشوه رب  یقالخا  لوصا  رب  دیکأت  نمـض  یللملا ، نیب  طباور  رد  ییارگ (5)  قالخا  ییارگ و  لقع  قیفلت  هنیمز  رد  ینیمخ  ماـما 
: دنراد رارصا  نامرآ ، فادها  یلم و  عفانم  ققحت  يارب  لقع  قطنم  تیارد و 

فالخ رب  یللملا  نیب  ياهدادرارق  همه  فـالخ  رب  .تسین (6)  یناسنا  ياه  شزرا  قالخا و  هب  دنبیاپ  مالـسا ، هزادنا  هب  یمیژر  چـیه 
تردق .ام (7)  تکلمم  رب  ام و  رب  درک  زواجت  مادص )  ) صخش نیا  یناسنا ، ياه  قالخا  همه 

ص:416

.276 ص275 -  ج17 ، نامه ، ( . 1 - ) 1

.224 ص216 -  ج17 ، نامه ، ( . 2 - ) 2
.9 ص1 -  ج15 ، نامه ، ( . 3 - ) 3

.226 ص220 -  ج15 ، نامه ، ( . 4 - ) 4
ص300. ینیمخ ، ماما  یسایس  هیرظن  رب  يدمآرد  يریشهد ، ( . 5 - ) 5

.56 ص52 -  ج14 ، نامه ، ( . 6 - ) 6

.68 ص66 -  ج14 ، نامه ، ( . 7 - ) 7
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رگیدـکی اب  زیچ  همه  قح و  ملق و  ریبدـت و  لـقع و  اـب  دـیاب  اـم  .دراد (1)  رطخ  دـتفیب ، بذـهم  ریغ  صاخـشا  تسد  هب  هچناـنچ  رگا 
.دنک (2) هرادا  دناوتب  ار  شدوخ  روشک ، نیا  ات  مینک  کمک  دوش ، تسرد  اهراک  ات  مینک  کمک  رگیدکی  هب  مینک ؛ يراکمه 

: دنیوگ یم  نامرآ  هباثم  هب  يزیتسرابکتسا  نیفعضتسم و  زا  تیامح  هرابرد  ینیمخ  ماما 

دـنیامن و یگداتـسیا  یناهج  رابکتـسا  ياه  هئطوت  لباقم  رد  .دنـشاب (3)  رافک  هطلـس  تحت  دـیابن  نیملـسم  هک  تسا  مهم  لوصا  زا 
کلامم مالسا و  زا  عافد  يارب  ام  .مینک (5)  دازآ  ار  سدق  ار ، نیطـسلف  دیاب  ام  .تسا (4)  نارباص  نآ  زا  يزوریپ  هک  دنـشاب  نئمطم 

.تسا (6) مالسا  همانرب  ام  همانرب  .میتسه  ایهم  لاح  ره  رد  یمالسا  کلامم  لالقتسا  یمالسا و 

نآ رد  هک  يرگید  ردارب  کی  دـیابن  دـیایب ؛ شیپ  نامیا  ردارب  دـیایب ؛ شیپ  يردارب  کی  يارب  يرطخ  کی  ایند  هشوگ  کـی  رد  رگا 
.دنک (7) ملظ  عفر  یتقو  کی  هک  دنک  مهارف  هنیمز  دیاب  دناوت ؛ یمن  دنک ، مایق  دیاب  دناوت  یم  .دشاب  توافت  یب  تسه ، ایند  فرط 

: دنهد یم  يونعم  تردق  هب  ار  تیولوا  یهلا ، تردق  یلم و  تردق  جازتما  صوصخرد  ینیمخ  ماما  نینچمه 

.دناشک (8) یم  تحاضف  تکاله و  هطرو  هب  ار  اه  ناسنا  یهلا ، دونج  رداق و  دنوادخ  زا  تلفغ  کنات و  لسلسم و  هب  اکتا 

ص:417

ص160. ج18 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ( . 1 - ) 1
.116 ص114 -  ج14 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

.40 ص36 -  ج16 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
.218 ص217 -  ج20 ، نامه ، ( . 4 - ) 4

.22 ص18 -  ج16 ، نامه ، ( . 5 - ) 5
ص84. ج1 ، نامه ، ( . 6 - ) 6

.50 ص44 -  ج13 ، نامه ، ( . 7 - ) 7
.236 ص235 -  ج15 ، نامه ، ( 8 - ) 8
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شقن هب  للملا  نیب  ماظن  هنحـص  رد  تاضراعت  اه و  عازن  اه ، مصاخت  اه ، یـشکرس  أشنم  هرابرد  یـسانش  ناسنا  ظاحل  هب  ینیمخ  ماما 
: دناد یم  سفن  بیذهت  یهاوخدوخ و  یفن  ار  یناهج  حلص  يارب  لح  هار  هناگی  دنک و  یم  هراشا  هراما  سفن  ساسح 

کی رد  دنوشب ، عمج  ایبنا  مامت  رگا  .تسا (1)  سفن  یشکرس  نیمه  زا  اهنیا  مامت  ...دوش  یم  عقاو  ملاع  رد  هک  ییاه  عازن  نیا  مامت 
یمن عازن  مه  اب  تقو  چـیه  ایند ، رد  دـنیایب  نالا  هک  دـینک  ضرف  امـش  ار  ایبنا  ایلوا و  رگا  .دـننک  یمن  عازن  مه  اـب  تقو  چـیه  یلحم ،

.دوش (2) ادیپ  ناسنا  سفن  زا  تسا ، یهاوخدوخ  لام ، عازن  هکنیا  يارب  .دننک 

رب دـیکأت  نمـض  ناـشیا  تقیقحرد  .درک  یقلت  هناـنیب  عقاو  ییارگ  ناـمرآ  ناوت  یم  ار  ماـما  یجراـخ  تسایـس  هیرظن  هکنیا  هصـالخ 
رد ظاحل  نیدب  .دنتـشاد  دیکأت  ناناملـسم  نایک  ظفح  نیملـسم و  حلاصم  ناکم و  نامز و  تامازلا  رب  ینید  ياه  هرازگ  اه و  نامرآ 

قبطنم ار  جراخ  اب  هطبار  عطق  ور ، نیازا  درک ؛ هظحالم  ناوت  یم  ار  یتسیلائر  یتسیلائدیا و  شور  نیب  قیفلت  یعون  يو  یـسایس  هریس 
حالصا و هنیمز ، نیا  رد  يو  هیرظن  تفگ : ناوتب  دیاش  .دنتشاد  دیکأت  لباقتم  ییارگمه  رب  دنتـسناد و  یمن  یمالـسا  یـسایس  لقع  اب 

.تسا هدوب  ناکم ، نامز و  تایضتقم  هب  هجوت  اب  ینید  بولطم  ياه  نامرآ  تمس  هب  دوجوم  عضو  ماگ  هب  ماگ  تیریدم  رییغت و 

ینیب عقاو  اب  هارمه  ییارگ  لوصا  ایوپ ، ییارگ  نامرآ  ییارگ ، تحلـصم  يور ، هنایم  ماما ، نیب  عقاو  يارگ  نامرآ  هیرظن  ناـس  نیدـب 
تایعقاو هعماج و  یلاعت  ریسم  رد  امنهار  یلک  طوطخ  ناس  هب  ار  نامرآ  نآ ، رب  هوالع  درک ؛ یمن  تامازلا  يادف  ار  لوصا  يو  .تسا 

.دید یم  یگدنز 
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يریگ هجیتن  . 7

تدحو رابکتـسا ، مدع  تلادـع ، لباقتم ، مارتحا  لالقتـسا ، دـیحوت ، رب  ینتبم  ینیمخ ، ماما  یجراخ  تسایـس  ثحابم  هب  دورو  دـیلک 
ساسا رب  ینید و  تفرعم  هزوح  رد  قوف  يدیلک  میهافم  همه  .تسا  یمالـسا  لود  هیداحتا  نیفعـضتسم و  زا  تیامح  یمالـسا ، تما 

.دنتسه راوتسا  مالسا  زا  ماما  شرگن  عون 

قباطم مه  تسا و  مالـسا  نیداینب  لوصا  ءزج  مه  یللملا  نیب  طباور  رد  هناملاظ  ریغ  هنالداع و  ماظن  داجیا  لـیبس و  یفن  يو  رظنم  زا 
يدیحوت ياه  نامرآ  اه و  شزرا  هب  تشگزاب  ار  للملا  نیب  ماظن  رد  هنالداع  طباور  داجیا  زمر  ناشیا  عقاورد  .یسایس  لقع  ترطف و 

هملک رد  دیاب  هک  دندید  یم  یتارثک » ، » یمالسا ریغ  هچ  یمالسا و  لود  هصرع  رد  هچ  ار  اه  توافت  عونت و  ظاحل  نیدب  .دندید  یم 
رد تدـحو   » يرظن بوچراهچ  رد  يو  یجراخ  تسایـس  هیرظن  تفگ : ناوتب  دـیاش  رگید ، ترابع  هب  دنـسرب ؛ تدـحو »  » هب دـیحوت 
ره ات  دراد  یم  ینازرا  ار  يروحم » قح   » تردق ماما ، هب  لصا  نیا  .دوش  یم  میـسرت  لیلحت و  تدحو » نیع  رد  ترثک  ترثک و  نیع 

هطلس یفن  رب  ار  یجراخ  طباور  رد  نیداینب  لصا  دنک و  لابند  یلقع  یعرش و  ياهراجنه  بوچراهچ  رد  ار  تالماعت  هطبار و  هنوگ 
.دهد رارق  یمالسا  بالقنا  يونعم  ياه  شزرا  رودص  يرگ و  هطلس  يریذپ و 

تـسایس هیرظن  ور  نیا  زا  تسا ؛ ناـکم  ناـمز و  رـصنع  تحلـصم و  رب  ینتبم  ینیمخ  ماـما  داـهتجا  رب  مکاـح  حور  هکنآ  رخآ  هـتکن 
.دیمان نیب » عقاو  ییارگ  نامرآ   » ناوت یم  ار  يو  یجراخ 

مهدراهچ سرد  هصالخ 

مالک و هقف ، زا  ار  دوخ  یلخاد  تسایس  دعاوق  لوصا و  هک  روط  نامه  ینیمخ ، ماما 
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نیا زا  دنداهن ؛ انب  یمالسا  دعاوق  لوصا و  ساسا  رب  زین  ار  للملا  نیب  طباور  یجراخ و  تسایس  دندرک ، یم  طابنتـسا  یمالـسا  ینابم 
نورب يارب  مالسا ) تلود   ) یمالسا لود  هیداحتا  داجیا  ترورض  رب  تلم ) تلود   ) دیدج ییایفارغج  ياه  يدنبزرم  ظفح  نمـض  ور 

.دندومن حرطم  ار  یمالسا  ياه  تلود  هقرفت  نارحب  زا  تفر 

روما اب  دروخرب  رد  تلود  کی  هک  دوش  یم  هتفگ  یعـضاوم  باختنا  اه و  شور  ریبادت ، اه ، یـشمطخ  هعومجم  هب  یجراخ  تسایس 
باتزاب یجراخ  تسایـس  رگید ، ترابع  هب  دـنک ؛ یم  لامعا  یـسایس  ماظن  رب  مکاح  یلک  فادـها  بوچراهچ  رد  یجراخ  لئاسم  و 

.تسا عماوج  اه و  تلود  ریاس  اب  طابترا  رد  للملا  نیب  طباور  هنحص  رد  تلود  کی  یلم  عفانم  حلاصم و  فادها ،

رد یللملا  نیب  ياه  نامزاس  اه و  تلود  اب  لماعت  یپ  رد  یجراخ  تسایس  لوصا  ساسا  رب  هک  تسا  یمرن  رازبا  یمالسا ، یـساملپید 
.تسا راگزاس  یجراخ  تسایس  رد  ینیمخ  ماما  اب  ینابم  لوصا و  هب  هجوت  اب  فیرعت  نیا  .تسا  یلم  یمالسا -  عفانم  نیمأت  یپ 

نآ دوجو  هک  هچنآ  ره  رگید ، ترابع  هب  تسا .؛ يزیچ  خـیب  ساسا و  نب ، يانعم  هب  تغل  رد  لـصا و  عمج  لوصا  لوصا : موهفم  ج )
ای مامت  هک  تسا  ییانعم  موهفم و  لصا  حالطـصا ، رد  .دـنیوگ  یم  لصا  نآ  هب  دـنزرف  هب  تبـسن  ردـپ  لـثم  دـشاب  يو  هب  هتـسب  زیچ 

.دزیرب ورف  زین  هیرظن  لصا ، نتفر  نیب  زا  اب  هک  يوحن  هب  دشاب ؛ راوتسا  نآ  رب  يژولوئدیا  ای  نیرتکد  يروئت ، کی  نامتخاس  زا  یشخب 
.دنرب یم  مان  ضرف  شیپ  ناونع  تحت  لصا  زا  نازادرپ  هیرظن  ظاحل  نیدب 

ياوتحم ماما ، رظنم  زا  هک  روط  نامه  نیاربانب  .تسا  عامجا  لقع و  تنـس ، باتک ، ماما ، یجراـخ  تسایـس  تمیزع  هطقن  تقیقحرد 
یمالسا و يروهمج  تموکح 
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.تسا ینید  ياه  شزرا  مالسا و  یجراخ ، تسایس 

دیکأت نیرتشیب  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  یلم  هصرع  رد  یمالسا  يروهمج  فادها  هصرع  رد  ماما  ياه  يریگ  عضوم  هب  هعجارم  اب 
يداصتقا و ياه  يدـنمناوت  ياقترا  روشک ، ياهزرم  ظفح  یجراخ ، ياه  هئطوت  ربارب  رد  یلم  ماجـسنا  لیبس ، یفن  لالقتـسا ، رب  يو 

.تسا هدوب  یسایس 

تحت نیمولظم  نافعـضتسم و  زا  تیامح  ناملـسم ، تما  تدـحو  مالـسا ، ناهج  فادـها  هصرع  رد  ینیمخ  ماما  هغدـغد  نیرت  مهم 
هدوب یمالسا  يروشک  اب  زیمآ  تملاسم  هنسح و  طباور  نیملسم ، مالسا و  نایک  زا  عافد  شخب ، يدازآ  ياه  شبنج  هب  کمک  متس ،

.تسا

یللملا نیب  ماظن  رییغت  ناهج ، تلادع  رارقتسا  ناهج ، رد  يدمحم  بان  مالسا  شرتسگ  يودهم ، یناهج  تموکح  يارب  يزاس  هنیمز 
زا دـنوش ؛ یم  بوسحم  ینیمخ  ماما  ناهج  یلمارف  مهم  فادـها  هلمج  زا  یناهج  نیفعـضتسم  هنالداع  نیون  مظن  داجیا  يرابکتـسا و 

دیحوت دـیحوت و  هملک  داحتا  بیکرت و  زا  .دنتـسه  هکـس  کی  يور  ود  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  هملک » دـیحوت  دـیحوت و  هملک   » ور نیا 
ناینب و مود ، موهفم  تاداقتعا و  ناهج  حور  تسین ، موهفم  اریز  دریگ ؛ یم  لکـش  مالـسا  ناـهج  رد  یقیقح  داـحتا  هعماـج و  هملک ،

.دنتسه ناناملسم  یعامتجا  یگدنز  روحم 

يروهمج اب  یمالـسا  گرزب  تلود   » سیـسأت ییایفارغج  یتیلم و  رثکت  هب  هجوت  اب  یمالـسا  لود  ماجـسنا  يارب  ینیمخ  ماما  هیرظن و 
یمالـسا یگتـسبمه  ياه  هفلؤم  دوجو  ماما ، رظنم  زا  .تسا  یمالـسا  بهاذم  قِرف و  كرتشم  لوصا  ساسا  رب  لقتـسم ، دازآ و  ياه 

يوس زا  مدرم  یسایس  يدازآ  رانک  رد  لالقتسا  هب  یمالسا  ياه  تلود  تشگزاب  زین  وس و  کی  زا  یمالسا  عماوج  يرادیب  رانک  رد 
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.دنک یم  مهارف  ار  یمالسا  لود  هیداحتا  هب  لوصو  ناکما  هک  دهد  یم  لکش  ار  يراکزاس  رگید ،

لیبس یفن  نیاربانب ، تسا ؛ ندوب  هتسب  يانعم  هب  زین  یفن  یفن و  نوناق و  تعیرـش و  يانعم  هب  حالطـصا  رد  هار و  يانعم  هب  لیبس  هژاو 
يا هطبار  هنوگ  ره  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ هتسب  ناناملسم  رب  ار  نارفاک  هطلس  تیالو و  مالـسا ، تعیرـش  نیناوق و  رد  دنوادخ  ینعی 

.تسا مارح  ًاعرش  دوش ، نیملسم  رب  رافک  یماظن  يداصتقا و  یسایس ، یگنهرف ، طلست  ذوفن و  هب  رجنم  هک 

حلص هطبار  نتشاد  یلوا ، لصا  ینعی : تسا ؛ یهقف  هیوناث  دعاوق  زا  لیبس  یفن  هدعاق  هک  درک  تلفغ  دیابن  مهم  هتکن  نیا  زا  اجنیا  رد 
تروص نیا  رد  هک  دوش  یم  ناـگناگیب  هطلـس  ذوفن و  هب  رجنم  دادرارق  هطبار و  دوش  فـشک  هکنیا  رگم  تسا ؛ هناـگیب  لود  اـب  زیمآ 

.تسا مکاح  مدقم و  ...و  دوهعلاب  اوفوا  دننامه  دعاوق  رگید  رب  لیبس  یفن  هدعاق 

رب ار  اکیرمآ  ییازج  یقوقح و  هطلـس  هنیمز  هک  تسا  نویـسالوتیپاک » هحیال  ، » ماـما یـسایس  شنک  رد  لـیبس  یفن  لـصا  زراـب  هنومن 
.درک یم  مهارف  ناریا  ناملسم  روشک 

هریـس زا  تیعبت  هب  ینیمخ  ماما  یجراخ  تسایـس  لصا  نیرت  مهم  نیلّوا و  ینیمخ ، ماما  یـسایس  یـشم  فادـها و  ندوب  یهلا  هب  رظن 
یم هتفگ  مالـسا  شریذـپ  يارب  ناناملـسم  ریغ  زا  ناناملـسم  تساوخرد  هب  توعد  .تسا  غیلبت  ای  توعد  لصا  مرکا ، ربماـیپ  یـسایس 

تیاضر بلج  يارب  ار  لـمع  ینعی : تسا ؛ بجاو  نآ ، رد  تبرق  دـصق  يداـبع و  لـئاسم  ءزج  توعد  یهقف  يدـنب  میـسقت  رد  .دوش 
غیلبت و ناش ، هفیظو  نیرتمهم  یمالـسا  ياه  هناخترافـس  رد  ارفـس  ظاحل  نیدـب  .دـهد  ماـجنا  دـیاب  یهلا  فیلکت  کـی  يادا  ادـخ و 

دارم عقاو  رد  .تسا  ناناملسم  ریغ  هب  یمالسا  بالقنا  ياهشزرا  ندناسر 
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.دوب مالسا  رودص  نامه  بالقنا ، رودص  زا  ماما  ترضح 

یهقف هدعاق  ِدوُقُْعلِاب و  اُوفْوَأ  ِدْهَْعلِاب و  اُوفْوَأ  تایآ َو  هب  کسمت  اب  ینیمخ  ماما 

.دندرمش یم  بجاو  مزال و  ار  اه  نامیپ  تالماعم و  هب  يدنبیاپ  هللا ،» باتک  فلاخ  طرش  لک  الا  مهطورش  دنع  نوملسملا  »

و ررـض » هدعاق ال   » قباطم زیمآ ، تحلـصم  هنالداع ، رگا  هبناجدـنچ ، یمومع و  هبناجود ، زا  معا  یللملا  نیب  تادـهاعم  ماما ، رظنم  زا 
.تسا روآ  مازلا  بجاو و  دشاب  لباقتم » مارتحا  لصا  »

اب يرازیب  ادـخ و  ناتـسود  اـب  یتـسود  ياـنعم  هب  حالطـصا  رد  مالـسا و  نید  يداـقتعا  مهم  تاـعورف  زا  یکی  هقف  رد  يّربـت  ّیلوت و 
یمالـسا و کلامم  اب  هناتـسود  هناردارب و  طابترا  يانعم  هب  یـساملپید  یجراخ و  تسایـس  فرع  رد  نکیل  .تسا  دـنوادخ  نادـناعم 

یم هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماـما  .تسا  نیملـسم  نازوت  هنیک  مصاـختم و  زیگنا ، هنتف  ياـهروشک  اـب  یـسایس  توکیاـب  هطبار و  نتـشادن 
ریغ میژر  زا  دـیدنبب و  لد  لداـع  مکاـح  هب  قفاوم و  لدـع  تموکح  اـب  دـیاب  .تسا  مالـسا  یـساسا  لـصاود  يّربت  ّیلوت و  : » دـیوگ

«. دینک يّربت  یمالسا 

رگا یتح  ور ، نیازا  تسا ؛ نآ  یسایس  یقوقح و  تیعورشم  مدع  بصاغ  لیئارـسا  تلود  زا  يّربت  هطبار و  عطق  ینیمخ  ماما  رظنم  زا 
؛ درک میهاوخ  هطبار  عطق  لیئارسا  اب   » .درادن ار  طابترا  رارقرب  یگتسیاش  مه  زاب  دوش ، جراخ  مه  مصاخت  زواجت و  زا  لیئارسا  تلود 

«. تسا بصاغ  نوچ :

یلام و تیامح  يانعم  هب  کیتاملپید  یهقف و  حالطـصا  رد  اـما  .تساهلد (1)  نیب  يونعم  یهد  تفلا  ياـنعم  هب  بولق  فیلأـت  هژاو 
رافک ناناملسم و  زا  يونعم 
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زا یتمـسق  .تسا  هدـش  هداد  صاصتخا  صاخ  هجدوب  مالـسا  هقف  رد  يداصتقا  تیامح  نیا  يارب  هتبلا  تسا ؛ متـس  تحت  فعـضتسم 
.دنک ذخا  ناملسم  مدرم  زا  یمالسا  تایلام  لکش  هب  تسا ، فظوم  یمالسا  تلود  هک  تسا  تاکز  نآ ،

.دنوش یم  هدیمان  ْمُُهبُوُلق »  ِهَفَّلَؤُْملَا   » دنوش یم  تیامح  کمک و  قیرط  نیدب  هک  یناسک  یمالسا  هقف  رد 

ود يدـنب  فص  یبطقود و  ماظن  تمـس  هب  للملا  نیب  ماظن  رلتیه  مسیزان و  شبنج  تسکـش  اـب  هارمه  مود  یناـهج  گـنج  ناـیاپ  رد 
.تفر یتسینومک  يراد و  هیامرس  هاگودرا 

مهم .دنداد  لکش  لاس 1955م  رد  گنودـناب »  » سنارفنک یپ  رد  دـهعت  مدـع  دربهار  اب  هتفای  لالقتـسا  هزات  ياهروشک  نآ  بقاعتم 
نیا نامز  رورم  هب  اـما  تسا ؛ هدوب  یبطق  ود  ماـظن  ربارب  رد  يداـصتقاو  یماـظن  یـسایس ، لالقتـسا  ظـفح  اـهروشک  نیا  فدـه  نیرت 

.دندش هتسباو  برغ  ای  قرش  كولب  ود  زا  یکی  هب  اهروشک 

زا .تفای  ترهـش  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  ناونع  تحت  هک  درک  حرطم  ار  يدیدج  دربهار  شلاچ ، نارحب و  نیا  هب  هجوت  اب  ینیمخ  ماما 
.تسا هدوب  رگ  هطلس  ياه  تردق  ربا  ربارب  رد  یعقاو  دهعت  مدع  تسایس  نامه  تسایس ، نیا  يو ، رظنم 

یگتسباو مدع  لالقتسا و  ناهاوخ  تسایس  رد  اریز  دراد ؛ یگنهرف  یسایس و  ياوتحم  ماما ، یبرغ  هن  یقرش  هن  تسایـس  ظاحل  نیدب 
تسایس نیاربانب ، دنک ؛ یم  لابند  ار  یمالسا  ياه  شزرا  هب  تشگزاب  یعون  تسایـس  نیا  گنهرف  رد  هنامز و  تردق  ياه  كولب  هب 

برغ قرش و  اب  طباور  رد  يریذپ  هطلس  هنوگ  ره  یفن  يانعم  هب  هکلب  تسین ؛ هطبار  داجیا  مدع  يانعم  هب  یبرغ  هن  یقرش و  هن  راعش  »
«. تسا

ياهدربهار اه و  هیرظن  رـصانع  اه و  هفلؤم  نیب  یقطنم  ماجـسنا  یگنوگچ  یجراـخ ، تسایـس  رد  مهم  يرظن  ياـه  شـسرپ  زا  یکی 
تحت ًاضعب  هک  تسا  یجراخ  تسایس 
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زا دوش ؛ یم  حرط  ...و  ییارگ  نورب  ییارگ و  نورد  کیژولوئدـیا ، عفانم  یلم و  عفانم  ییارگ ، عقاو  ییارگ و  نامرآ  ضقاـنت  ناونع 
زا .تسا  هدـش  ناوـنع  یلم  عفاـنم  یناـمرآ و  فادـها  ضراـعت  ینیمخ ، ماـما  رظنم  زا  یجراـخ  تسایـس  شلاـچ  نیرت  مهم  ور ، نیا 

ینید و ياه  نامرآ  رظنم  زا  للملا  نیب  ماظن  یتخانش  هعماج  تایعقاو  هعلاطم  مالـسا ، یجراخ  تسایـس  يوگلا  ینیمخ ، ماما  هاگدید 
ره اب  یلم  تردق  شیازفا  اقب و  يارب  عزانت  تردق و  تسا و  رشب  تداعس  تیاده و  رب  ینتبم  تسایس ، تیهام  هک  ارچ  تسا ؛ یفسلف 

تسین ینتفریذپ  نکمم  شور 

، یلم عفانم  ینز ، هناچ  یلم ، تینما  یلم ، نایز  دوس و  لیبق  زا  يرـصانع  اه و  هفلؤم  هب  یتسیلاـئر  اـی  ییارگ  عقاو  هیرظن  یلک  روط  هب 
نیا يانبم  هاگتـساخ و  ظاحل  هب  .دزرو  یم  دـیکأت  تردـق  هنزاوم  و  کیتلپوئژ ، یلم ، فادـها  یلم ، ياـهزرم  یلم ، تردـق  ياـقترا 
دیلپ تشرس  ياراد  ناسنا  زباه ،» ، » نآ صخاش  یتسیلائر و  بتکم  رظنم  زا  .تسا  فوطعم  یـسانش  ناسنا  زا  یـصاخ  یقلت  هب  هیرظن 
عـضو رد  اه  ناسنا  زباه ، ریبعت  هب  .تسا  هدش  هتـشرس  ناسنا  تشرـس  داهن و  رد  یبلط  گنج  هزیرغ  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ تشز  و 

رب یتلود  ره  هک  تسا  مکاح  همه » هیلع  همه  گنج   » لصا للملا  نیب  طـباور  هنحـص  رد  ور  نیا  زا  دنتـسه ؛ رگیدـمه  گرگ  یعیبط 
.دهد شیازفا  ار  دوخ  تردق  یمئاد ، شکمشک  رد  دیاب  یتسنیوراد  عزانت  نوناق  ساسا 

، ییارگ قـالخا  یناـهج ، تلادـع  حلـص و  لـیبق  زا  يرــصانع  اـه و  هفلؤـم  هـب  یتسیلائدـیا  اـی  ییارگ  ناـمرآ  هـیرظن  یلک  روـط  هـب 
.دراد دیکأت  ...و  یساملپید  زیمآ ، تملاسم  یتسیزمه  حالس ، علخ  یعمج ، هتسد  تینما  یلم ، ارف  فادها  رشب ، قوقح  ییارگراجنه ،

دراد هنانیب  شوخ  یقلت  رشب ، داهن  هب  تبسن  ارگ ، نامرآ  يوگلا  .ددرگ  یم  رب  نآ  یسانش  ناسنا  هاگتـساخ  هب  نآ  یگژیو  نیرت  مهم 
؛ دنک یم  دیکأت  ناسنا  یقالخا  تافص  رب  و 
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اب دنک و  یم  یقلت  نکمم » تموکح  رنه   » ار تسایـس  ارگ  عقاو  هک  یلاح  رد  دناد ؛ یم  بوخ » تموکح  رنه   » ار تسایـس  ور  نیا  زا 
.دناد یم  یناهج  هعماج  یتسیزمه  لوصحم  ار  ندمت  تنوشخ  روز و  یفن 

ریثأت تحت  یلیخت ، يارگ  نامرآ  هک  تسا  روفنم  ماکان و  ردـق  نامه  قالخا  یب  ینیب و  ناـهج  ناـمرآ و  دـقاف  رادمتـسایس  عقاو  رد 
نامرآ همه  ام  میریذپب  دـیاب  ام  ینیب  عقاو  مکح  هب  .دـشاب  هدرک  روصحم  ینهذ  ياه  هدـیا  رد  ار  دوخ  يدرف ، ياهرواب  تاساسحا و 

.میوشب یسایس  هلماعم  تصرف و  کی  باعل  گنر و  طیارش و  روهقم  دیابن  رگید  يوس  زا  میروایب و  تسد  هب  میناوت  یمن  ار  ياه 

زا یقیفلت  ناشیا ، هاگدـید  هکلب  فرـص ؛ ییارگ  عقاو  هن  تسا و  لوادـتم  قلطم  ییارگ  نامرآ  هن  ینیمخ  ماـما  هاگدـید  یلک  روط  هب 
قح یـشیدنا  تحلـصم  یلم ، عفانم  ینید و  فادها  تیعقاو ، تقیقح و  يرازبا ، لقع  یـسدق و  لقع  يژتارتساوئدیا ، يژتارتساوئژ و 
عقاو ییارگ  نامرآ  هملک  کی  رد  هنـالداع و  قوقح  ساـسا  رب  اوق  نزاوت  یقیقح ، لـباقتم  يراـکمه  یقیقح ، ییارگ  عقاو  هناروحم ،

.تسا هنانیب 

يرادمتسایس هیقف  فوسلیف  ياج  هب  اهتنم  .تسا  هلضاف  هنیدم  ارگنامرآ و  نوطالفا  دننامه  ینیمخ  ماما  تفگ : ناوت  یم  ظاحل  نیدب 
.دراد تلاـصا  هقف  یـسایس  شنک  رد  يو  رظنم  زا  هک  ارچ  تشاد ؛ دـیکأت  تیعقاو  ناـمرآ و  طاـبترا  رب  نیب  هدـنهد  طاـبترا  هک  دوـب 

تامازلا و اب  ینید  ياه  هرازگ  اه و  ناـمرآ  نیب  یقطنم  طاـبترا  داـجیا  هار  هناـگی  مزـال )  ) اـیوپ داـهتجا  راـکزاس  اـب  تهاـقف  عقاورد 
.تسا یمالسا  هعماج  یسایس  یگدنز  تایعقاو 

زا همهاو  نودـب  اـکیرمآ  ترافـس  ریخـست  رد  ار  ینیمخ  ماـما  ياـه  يریگ  عـضوم  ناوـت  یم  هـتفگ ، شیپ  ياهـصخاش  هـب  هجوـت  اـب 
ناملس لتق  ياوتف  نآ ، یعقاو  ياهدمایپ 
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اب هزرابم  نیفعـضتسم ، زا  تیامح  نیطـسلف ، تلم  ییاهر  يارب  سدـق  زور  مالعا  شخب ، ییاـهر  ياـه  تضهن  زا  تیاـمح  يدـشر ،
همانعطق شریذپ  رد ؛ ناشیا  ياه  يریگعضوم  تشاد و  ینیمخ  ماما  هشیدنا  ییارگ  نامرآ  صخاش  یعون  هب  یگمه  ...و  نیربکتـسم 
صخاش رب  هک  يرابکتسا  ياه  تردق  ربارب  رد  عافد  يارب  یتاحیلست  زیهجت  ترورض  ناریا ، یمالسا  هعماج  حلاصم  هب  هجوت  اب   598

.درک كرد  دنراد ، دیکأت  ماما ، هشیدنا  ییارگ  عقاو  ياه 

بولطم ياه  نامرآ  تمـس  هب  دوجوم  عضو  ماـگ  هب  ماـگ  تیریدـم  رییغت و  حالـصا و  هنیمز ، نیا  رد  يو  هیرظن  تفگ : ناوتب  دـیاش 
.تسا هدوب  ناکم  نامز و  تایضتقم  هب  هجوت  اب  ینید 

عقاو اب  هارمه  ییارگ  لوصا  ایوپ ، ییارگ  نامرآ  ییارگ ، تحلـصم  يور ، هنایم  ماما ، نیب ،» عقاو  يارگ  نامرآ   » هیرظن رد  ناس  نیدـب 
تایعقاو هعماج و  یلاعت  ریـسم  رد  امنهار  یلک  طوطخ  ناـس  هب  ار  ناـمرآ  هکلب  درک ؛ یمن  تاـمازلا  يادـف  ار  لوصا  يو  .تسا  ینیب 

.دید یم  یگدنز 

تدحو رابکتـسا ، زا  رود  تلادع ، لباقتم ، مارتحا  لالقتـسا ، دیحوت ، رب  ینتبم  ینیمخ ، ماما  یجراخ  تسایـس  ثحابم  هب  دورو  دیلک 
ساسا رب  ینید و  تفرعم  هزوح  رد  قوف  يدیلک  میهافم  همه  .تسا  یمالـسا  لود  هیداحتا  نیفعـضتسم و  زا  تیامح  یمالـسا ، تما 

.دنتسه راوتسا  مالسا  زا  ماما  شرگن  عون 

ترطف و قباطم  تسا و  مالسا  نیداینب  لوصا  ءزج  یللملا  نیب  طباور  رد  هناملاظ  ریغ  هنالداع و  ماظن  داجیا  لیبس و  یفن  يو  رظنم  زا 
يدـیحوت ياه  نامرآ  اه و  شزرا  هب  تشگزاب  ار  للملا  نیب  ماظن  رد  هنالداع  طباور  داجیا  زمر  ناـشیا  عقاورد  .تسا  یـسایس  لـقع 

یمالسا و لود  هصرع  رد  هچ  ار  اه  توافت  عونت و  ظاحل  نیدب  .دندید  یم 
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.دنسرب تدحو »  » هب دیحوت  هملک  رد  دیاب  هک  دندید  یم  یتارثک » ، » یمالسا ریغ  هچ 

یعرـش و ياهراجنه  بوچراهچ  رد  ار  تالماعت  هطبار و  هنوگ  ره  اـت  دراد  یم  ینازرا  ار  يروحم » قح   » تردـق ماـما  هب  لـصا  نیا 
بالقنا يونعم  ياه  شزرا  رودـص  يرگ و  هطلـس  يریذـپ و  هطلـس  یفن  رب  ار  یجراخ  طباور  رد  نیداینب  لصا  دـنک و  لابند  یلقع 

.دهد رارق  یمالسا 
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.ش 1360 نارهت ، ریبک ، ریما  یسراف ، گنهرف  دمحم ، نیعم ، . 5

.ش 1384 مق ، فراعم ، رشن  هللا ،) همحر  ) ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  ییحی ، يزوف ، . 6

.ش 1373 نارهت ، نارهت ، هاگشناد  همان ، تغل  ربکا ، یلع  ادخهد ، . 7

.ق 1416 یبرعلا ، ثارتلا  ایحاراد  برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  . 8

.ش 1386 ش29 ، یسایس ، مولع  همانلصف  ماهبا ،» رپ  موهفم  کی  زا  ییاشگزمر  تسایس ؛ ، » نسح مالغ  یمیقم  . 9

.ش 1370 نارهت ، یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  یلازغ ، یسایس  هشیدنا  متاح ، يرداق ، . 10

، نارهت هاگآ ، ییاجر ، گنهرف  همجرت  یسایس ، ياه  هیرظن  مهف  سمات ، زنگیرپسا ، . 11
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.ش 1365

.ش 1383 نارهت ، یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  ینیمخ ، ماما  یسایس  رکفت  روطت  ریس  فجن ، ییاز ، کل  . 12

ج1، نآ ، ياه  هشیر  یمالـسا و  بـالقنا  تـالاقم  هعومجم  یـسایس ،» تفرعم  هزوح  جـنپ  رد  ینیمخ  ماـما  ، » یلعدیـس يرداـق ، . 13
.ش 1374 مق ، دیتاسا ، روما  تنواعم 

، نارهت يروـهمج ، تساـیر  کـیژتارتسا  تاـقیقحت  زکرم  ینیمخ ، ماـما  یــسایس  یهقف - ياـه  هشیدــنا  مظاـک ، هداز ، یــضاق  . 14
.ش 1377

لاس ، 7 ش6 ، مالسلا ،) هیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  یشهوژپ  همانلصف  ینیمخ ،» ماما  یسایس  هشیدنا  روطت  ، » ریمالادبع دیس  يوبن ، . 15
.1377

.1387/7/10 یمالسا ، يروهمج  همانزور  ینیمخ ،» ماما  دالیم  لاس  نیمدصکی  همان  هژیو  . » 16

.ش 1374 نارهت ، هلبق ، ینیمخ ، ماما  یسایس  همانیگدنز  نسحدمحم ، یبجر ، . 17

، نارهت ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  ینیمخ ، ماما  یـسایس  یملع و  ینامرآ  همان  یگدنز  هب  یهاگن  دیمح ، يراصنا ، . 18
.ش 1378

.ش 1381 نارهت ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نیطسلف ، هضافتنا  ینیمخ و  ماما  يرالاوی ، روپاشاپ  دیمح ، . 19

.ش 1380 مق ، نارگایحا ، ینیمخ ، ماما  یسایس  هشیدنا  باهولادبع ، یتارف ، . 20

.ش 1390 مق ، یمالسا ، گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  نارهت ، موس  لسن  يارب  ینیمخ  ماما  یلعدیس ، يرداق ، . 21

.ش دادرخ 1374 روضح ، هیرشن  لحار ،» ماما  راثآ  یفیصوت  یعوضوم  یسانشباتک  ، » نیدلاردص یتشد ، دامع  . 22

.ش 1362 نارهت ، ماما ، هار  ینیمخ ، ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  دیمح ،  دیس  یناحور ، . 23

[. ات یب  ، ] مق يدازآ ، رارسا ، فشک  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  دیس  ینیمخ ، ماما  . 24

.ش 1384 نارهت ، یمالسا ، بالقنا  ینیمخ و  ماما  هدکشهوژپ  ینیمخ ، ماما  یسایس  هشیدنا  نیسحدمحم ، يدیشمج ، . 25
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.ش 1322 نارهت ، ان ،] یب  ، ] هلاسرازه رارسا  ربکا ، یلع  هداز ، یمکح  . 26

.ش 1373 نارهت ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  هیقف ، تیالو  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  دیس  ینیمخ ، ماما  . 27

.ش 1374 نارهت ، یمالسا ، داشراو  گنهرف  ترازو  هیقف ، یلو  تارایتخا  نوئش و  . - ، 28

.ش 1361 نارهت ، یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  دانسا و  زکرم  رون ، هفیحص  . - ، 29

.ش 1360 نارهت ، يدازآ ، مایپ  يرهف ، دمحا  دیس  همجرت  هیالولا ، هفالخلا و  یلا  هیادهلا  حابصم  . - ، 30

.ش 1377 نارهت ، ماما ، راثآ  رشن  هسسؤم  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  . - ، 31

.ش 1379 نارهت ، ماما ، راثآ  رشن  هدارالا ، بلطلا و  . - ، 32

.ش 1358 نارهت ، ریبک ، ریما  یقارن  يدهم  همجرت  هاش ، دض  رب  ناریا  ناژ ، هی  رورولو  دمحا  یقوراف ، . 33

.ش 1389 مق ، مق ، هیملع  هزوح  تاراشتنا  ج1 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  نیدلا ، لالج  دیس  یندم ، . 34

.ق 1341 هسلج 284 ، یلم ، ياروش  سلجم  تارکاذم  نسحدیس ، سردم ، . 35

.ش 1362 نارهت ، یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  تیناحور ، ماما و  نارادساپ ، هاپس  یسایس  رتفد  . 36

.ش هامریت 1370 مق ، ، 44 ش43 -  هزوح ، هلجم  . 37

، ینیمخ ماما  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  ینیمخ ، ماما  ترـضح  ياه  ینارنخـس  هعومجم  رثوک : ینیمخ ، ماـما  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  . 38
.ش 1380 نارهت ،

.ش 1343/1/18 تاعالطا ، همانزور  . 39

.ش 1368 نارهت ، تاعالطا ، هسسؤم  تاراشتنا  يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  نیسح ، تسودرف ، . 40

، نارهت ماما ، هار  ینیمخ ، ماما  تضهن  زا  لیلحت  یسررب و  دیمحدیس ، یناحور ، . 41
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.ش 1362

.نارهت یبوط ، تاراشتنا  اه ، هشیر  بالقنا و  یلعسابع ، یناجنز ، دیمع  . 42

.56/10/17 تاعالطا ، همانزور  . 43

.ش 1368 رشن ، همجرت و  کیپ  هسسؤم  یعولط ، دومحم  همجرت  هسنارف ، يروهمج  سیئر  تارطاخ  یگدنز ، تردق و  . 44

.ش 1380 مق ، نارگایحا ، ینیمخ ، ماما  یسایس  هشیدنا  باهولادبع ، یتارف ، . 45

.ش 1368 نارهت ، یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  هژون ، ياتدوک  . 46

.ش 1375 نارهت ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  هسسؤم  دمح ، هروس  ریسفت  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  دیس  ینیمخ ، ماما  . 47

[. ات یب  ، ] نارهت اردص ، یمالسا ، ینیب  ناهج  رب  يا  همدقم  یضترم ، يرهطم ، . 48

.ش 1377 نارهت ، ج39 ، ماما ، راثآ  رشن  ماما ، ناوید  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  دیس  ینیمخ ، ماما  . 49

.ش 1362 نارهت ، ریبکریما ، يدیوس ، نسحم  همجرت  یتحاس ، کت  ناسنا  تربره ، هزوکرام ، . 50

.ش 1370 نارهت ، ج5 ، ریبکریما ، نیمار ، یلع  همجرت  یسایس ، هشیدنا  نادنوادخ  ت.و ، زنوج ، . 51

.ش 1381 نارهت ، یمالسا ، بالقنا  ینیمخ و  ماما  هدکشهوژپ  تسایس ، زا  ینیمخ  ماما  تئارق  رغصا ، یلع  يدحوت ، . 52

.ش 1373 نارهت ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ج2 ، همرحم ، بساکم  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  دیس  ینیمخ ، ماما  . 53

ماما راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  ، 45 رتـفد هیقف ، تیـالو  یمالـسا و  تموکح  ناـیبت ، ینیمخ ، ماـما  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  . 54
1384.ش نارهت ، ینیمخ ،

.ش 1372 نارهت ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  هولصلا ، بادآ  . - ، 55

.ش 1379 نارهت ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ج2 ، عیبلا ، باتک  . - ، 56
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.ش 1378 نارهت ، چ6 ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  هسسؤم  هولصلا ، رس  . - ، 57

.ش 1373 نارهت ، یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  یسایس  يریگ  میمصت  ینابم  میهاربا ، رگزرب ، . 58

.ش 1364 نارهت ، مجرتم ، رشن  نایرفظ ، نسح  همجرت  تسایس ، دیدج  لیلحت  هیزجت و  تربار ، لاد ، . 59

.1349/8/12 تاعالطا ، همانزور  . 60

.ش 1380 مق ، باتک ، ناتسوب  مالسا ، یسایس  هفسلف  رب  یشرگن  یئالکباراد ، لیعامسا  . 61

.ق 1404 توریب ، هافولا ، نیرحبلا ، عمجم  دمحم ، نب  نیدلارخف  یحیرط ، . 62

[. ات یب  ، ] نارهت یمالسا ، هیملع  تاراشتنا  يوفطصم ، نسح  همجرت  ج1 ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نبدمحم  رفعجوبا  ینیلک ، . 63

.ش 1386 مق ، ثیدحلاراد ، ج 4 ، همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 64

.ش 1366 مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  ج 3 ، مکحلاررد ، مکحلا و  ررغ  دمحم ، نب  دحاولادبع  يدمآ ، یمیمت  . 65

.ش 1364 نارهت ، یبیج ، ياهباتک  یماهس  تکرش  تیانع ، دیمح  همجرت  تسایس ، وطسرا ، . 66

.ش 1374 نارهت ، ین ، رشن  تسایس ، ملع  ياهداینب  نمحرلادبع ، ملاع ، . 67

.ش 1344 نارهت ، باتک ، رشن  ینک ، یلع  میهاربا  همجرت  تموکح ، هعماج و  کم ، رویآ ، . 68

.ش 1349 نارهت ، یبیج ، ياهباتک  یماهس  تکرش  یضاق ، لضفلاوبا  همجرت  تسایس ، ملع  لوصا  سیروم ، هژرو ، ود  . 69

.ش 1360 نارهت ، راگزومآ ، رشن  رپسهر ، همجرت  یتلود ، نیشام  یسایس ، تردق  رودویف ، یکنسالروب ، . 70

.ش 1361 نارهت ، یمزراوخ ، يردنبایرد ، فجن  همجرت  تردق ، دنارترب ، لسار ، . 71

.ش 1382 نارهت ، راوز ، مالسا ، ناهج  ناریا و  رد  یسایس  ياه  هشیدنا  ینابم  رغصا ، یلع  یبلح ، . 72

.ش 1374 نارهت ، رون ، مایپ  تسایس ، ملع  لوصا  مساقلاوبا ، يرهاط ، . 73

.ش 1376 نارهت ، رون ، ياوآ  تسایس ، ملع  لوصا  دمحا ، یناتسدرا ، یشیاشخب  . 74

رشن میظنت و  هسسؤم  ثیدح ، لهچ  حرش  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  دیس  ینیمخ ، ماما  . 75
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.ش 1376 نارهت ، چ16 ، ینیمخ ، ماما  راثآ 

.ش 1351 نارهت ، یتوکلم ، مارهب  همجرت  تسایس ، ملع  اب  ییانشآ  نوتسیرآ ، نسردنآ و  . 76

.ش 1347 نارهت ، یبیج ، ياه  باتک  یماهس  تکرش  افص ، رهچونم  همجرت  تسایس ، رب  يا  همدقم  دلوراه ، یکسالژ ، . 77

.ش 1327 نارهت ، شناد ، هناخباتک  راثآ ، هعومجم  ناخ ، مکلم  ازریم  . 78

.ش 1367 نارهت ، تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  یهلا ، یسایس -  همان  تیصو  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  دیس  ینیمخ ، ماما  . 79

.ق 1412 توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالا  راد  هیعرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلإ  هعیشلا  لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  خیش  . 80

، نارهت ینیمخ ، ماما  راثآ  رـشن و  میظنت  هسـسؤم  اه ، تمکح  اهدـنپ و  راصق ، تاملک  ینیمخ ، ماما  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  . 81
.ش 1372

ءایحا ینیمخ و  ماما  یللملا  نیب  هرگنک  نیلوا  تالاقم ، هعومجم  تسایس ، زا  نید  ییادج  رکفت  ءاقلا  درگارف  ، » نایردب یـضترم  . 82
.1387 نارهت ، ماما ، راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ینید ، رکفت 

.ش 1388 نارهت ، طارص ، تفرعم ، بابرا  هصق  میرکلادبع ، شورس ، . 83

.ق 1404 مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ج 6 ، هغللا ، سیئاقم  مجعم  بجر ، نبدمحم  یسراف ، نبا  . 84

، ،. 1414ق مق ، رجحلاراد ، ج 2 ، رینملا ، حابصملا  دمحم ، نب  دمحا  یمویق ، . 85

.ق  1414 توریب ، رکفلاراد ، ج10 ، سورعلا ، جات  یضترم ، يدیبز ، . 86

بـالقنا نیدـهاجم  ناـمزاس  نارهت ، تبیغ ، رـصع  رد  یمالـسا  تموکح  اـی  هیقف  تیـالو  نوـماریپ  ییاـه  سرد  دـمحم ، يدزی ، . 87
.ش 1362 نارهت ، یمالسا ،

، یمالـسا تاغیلبت  نامزاس  هللا ،) همحر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  هیقف  هقلطم  تیالو  هیرظن  موادت  تمدق و  مارهب ، یمظاک ، ناوخا  . 88
، نارهت

.ش زییاپ 1377 ش9 ، یمالسا ، تموکح  هیقف ،» تیالو  موهفم  ، » یفطصم هشیپرفعج ، . 89

.ش 1362 نارهت ، قداصلا ، هبتکم  هیقفلا ، هغلب  یقت ، دمحم  نب  دمحم  مولعلارحب ، همالع  . 90

.ش 1368 مق ، نایلیعامسا ، لئاسرلا ، ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  دیس  ینیمخ ، ماما  . 91
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.ش 1377 نارهت ، ناوج ، هشیدنا  نوناک  هیقف ، تیالو  يدهم ، ینارهت ، يوداه  . 92

.ش 1363 نارهت ، اسر ، ناحلاص ، تموکح  ای  هیقف  تیالو  هللا ، تمعن  يدابآ ، فجن  یحلاص  . 93

.مق نینموملاریما ، هسسؤم  ج10 ، نآرق ، مایپ  ریسفت  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 94

.ش 1378 ش46 ، نایک ، هقف ،» ملع  ینالقع  يونعم و  رتسب  ، » دمحم يرتسبش ، دهتجم  . 95

.ش 1377 مق ، دشرا ، یسانشراک  همان  نایاپ  هعیش ، رصاعم  یسایس  هقف  رد  يدازآ  هلأسم  روصنم ، يدمحاریم ، . 96

.م 1995 ناتسلگنا ، يداش ، تموکح ، تمکح و  يدهم ، يدزی ، يرئاح  . 97
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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
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CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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