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ایاکت دجاسم و  . 3-5-2-1131

هیملع ياه  هزوح  . 3-5-2-2132

اه هتشونراوید  اهراعش و  . 3-5-2-3133
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مالسا نایئادف  . 3-5-3-3136
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تیالو . 4-3-4161

داهتجا . 4-3-5163

هیقت . 4-3-6165

( تناید نیع  تسایس  لصا   ) تسایس نید و  طابترا  . 4-3-7167
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یعیش رکفت  رد  تیودهم  هزومآ  رب  دیکات  اب  یمالسا  بالقنا  تیوه  یناوخزاب  دشرا : یسانشراک  همان  نایاپ 

باتک تاصخشم 

ع)  ) مولعلا رقاب  هاگشناد 

یمالسا مالک  هفسلف و  ، فراعم هدکشناد :

دشرا یسانشراک  هجرد  ذخا  تهج  همان  نایاپ 

یمالسا فراعم  یسردم  هتشر :

: ناونع

اب یمالسا  بالقنا  تیوه  یناوخزاب 

یعیش رکفت  رد  تیودهم  هزومآ  رب  دیکات 

: امنهار داتسا 

ییاز کل  فجن  رتکد 

: رواشم داتسا 

اینرجاهم نسحم  رتکد 

: شراگن

رهم یعاجش  اضر 

رویرهش 89

1 ص :

هراشا

↔

: ءادها

تیودهم هزومآ  رب  دیکات  اب  یمالسا  بالقنا  تیوه  یناوخزاب  دشرا : یسانشراک  همان  نایاپ 
یعیش رکفت  رد 
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.تسا رادماو  ار  وت  هب  لسوت  نآ ، ماجنا  زاغآ و  هک  منک  یم  میدقت  وت  هب  هناعضاوتم  ار  زبس  گرب  نیا 

بولق رد  رضاح  ناگدید و  زا  بیاغ  يا 

نامیا هرارش  يا  درم ، یبالقنا  يا 

یتخیر بش  موقلح  رد  ار  دایرف  هباخلت  تتلادع ، اب  هک  يا 

تسا یتمایق  وت  مایق  رد  هک  نید  رکشل  ریما  يا 

یخیرات هدرشف  سالک  وت  يرآ 

ص:2

هزومآ رب  دیکات  اب  یمالسا  بالقنا  تیوه  یناوخزاب  دشرا : یسانشراک  همان  نایاپ 
یعیش رکفت  رد  تیودهم 
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: رکشت ریدقت و 

رکـشی مل  قولخملا  رکـشی  مل  نم   » هفیرـش هیآ  قادصم  هب  هنـسح و  تنـس  کی  ناونعب  یناسنا و  یقالخا و  هفیظو  مکح  هب  اجنیا  رد 
هصرع رد  ار  هدنب  قیقحت  نیا  یط  رد  هک  ییاز  کل  فجن  رتکد  ياقآ  هاگشناد  هزوح و  هتسجرب  داتـسا  مظعم ، دنمـشیدنا  زا  قلاخلا »

هتخیهرف هنازرف و  داتسا  زا  نینچمه  منک و  یم  يرازگ  ساپـسو  شیاتـس  دندرک  ییامنهار  هناقاتـشم  یملع  حیحـص  شهوژپ  رکفت و 
تنم و لامک  دندومن  راومه  شیوخ  رب  ار  دنمدوس  تاکن  هئارا  رضاح و  رثا  هعلاطم  تمحز  هک  اینرجاهم  نسحم  رتکد  ياقآ  لضاف ،

.مراد ار  يرازگساپس 

ریدـقت و لامک  زین  دنتـشاد  هدـهعب  ار  هلاسر  نیا  يرواد  هک  کل  زورهب  اضر  مالغ  رتکد  ياقآ  بانج  زا  لاجم  نیا  رد  تسا  راوازس 
.دشاب ظوفحم  يدنوادخ  هاگرد  رد  نازیزع  نیا  همه  رجا  هک  مراودیما  مشاب  هتشاد  ار  رکشت 

ص:3

هزومآ رب  دیکات  اب  یمالسا  بالقنا  تیوه  یناوخزاب  دشرا : یسانشراک  همان  نایاپ 
یعیش رکفت  رد  تیودهم 
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: هدیکچ

هزومآ شقن  یسررب  ددص  رد  یعیش ، رکفت  رد  تیودهم  هزومآ  رب  دیکأت  اب  یمالسا  بالقنا  تیوه  یناوخزاب  ناونع  اب  شهوژپ  نیا 
هچ زا  تیودـهم ، هزومآ  هک  تسا  نیا  شهوژپ  نیا  یـساسا  لاؤس  .تسا  هدوـب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  یتـیوه  رهپـس  رد  تیودـهم 

؟ تسا هدوب  نیرفآ  شقن  ناریا  یمالسا  بالقنا  ینید  تیوه  نیوکت  رد  یقیرط 

رد هعیش  نایناریا  ياهدامن  اهراتفر و  اهرواب ، رد  لوحت  قیرط  زا  تیودهم  ياه  هزومآ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  ام  یملع  هیضرف 
.تسا هدرک  ینیرفآ  شقن  ناریا  یمالسا  بالقنا  ینید  تیوه  نیوکت 

ار یمدآ  ینطاب  ياوتحم  يروئت ، نیا  ینطاب » ياوتحم  هیرظن   » ردـص دیهـش  يرکف  لدـم  ساسا  رب  يرظن و  بوچراچ  زا  هدافتـسا  اـب 
ینورد ياوتحم  رد  رییغت  تسا و  راذگ  ریثأت  خـیرات  تکرح  عامتجا و  تخاس  رد  هک  دـناد  یم  هدارا  هشیدـنا و  رهوگ  ود  زا  بکرم 

.دماجنا یم  یخیرات   تالوحت  قلخ  هب  هدارا ) نامرآ +  هشیدنا و   ) اهناسنا

ماما تموکح  ار  يرـشب  تموکح  لدم  نیرت  لآ  هدـیا  عیـشت  بهذـم  تسا و  بهذـم  یعیـش  عامتجا  کی  ناریا  هعماج  هک  اجنآ  زا 
- یتدیقع هاگن  هلأسم  نیا  هب  هتـسناد و  یکی  دوخ  یبهذم  - ینید تیوه  اب  ار  تیودهم  عوضوم  هعیـش ، هراومه  دنادیم  جـع ) ) يدـهم

.تسا هدروخ  هرگ  عیشت  تیوه  اب  یعون  هب  تسا و  هعیش  کیروئت  همان  ماظن  یلصا  هیام  نب  هزومآ  نیا  دراد  یمالک 

یعیـش عماوج  رد  هتـساوخان ، ای  هتـساوخ  تیودـهم ، گنهرف  رب  روحم  لـقن  شرگن  هبلغ  اـب  عیـشت  خـیرات  زا  يداـمتم  نورق  لوط  رد 
هب ءانتعا  یب  نافلکم ، دوب  هتشگ  ببس  هتـشادرب و  نارظتنم  شود  زا  ار  فیلکت  تیلوئـسم و  راب  هک  دروخ  مقر  یـشوماخ  ییارگربج 

یعامتجا تشونرس  دندیـشک و  یطارفا  ییارگریدقت  باقن  رد  هرهچ  راظتنا ، یبلـس  نامتفگ  سپ  رد  تبیغ ، رـصع  فیلاکت  هب  لمع 
.دندرپس ردق  اضق و  هب  ار  شیوخ 
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شرگن تالوصحم  زا  روحم  هیقت  تایبدا  دیدشت  روج و  ياهتموکح  نیکمت  عورشم ، تموکح  لیطعت  يرگ ، یحابا  گنهرف  جیورت 
.دوب جرف  راظتنا  تیودهم و  هزومآ  هب  یفنم 

دوخ یهقف  داـهتجا  رد  ار  راـظتنا  موهفم  تسناوت  دوـب ، راد  هدـهع  ار  بـالقنا  یتـشک  تیادـه  يربـهر و  شقن  هک  ینیمخ  ماـما  اـما 
کیژولوئدـیا تئارق  اب  ینیمخ  ماما  .دزاس  راوتـسا  نآ  یعامتجا  ینالقع و  ياه  هیاپ  رب  ار  تیودـهم  یلقن  تلاصا  دـنک و  يزاسزاب 

زا ناشیا  قمعت  لوصحم  هک  یلوحت  اـب  تخادرپ و  عاـمتجا  ینهذ  ياـه  هیـال  میمرت  هب  تیودـهم  هزومآ  نید و  ياـه  هرازگ  زا  دوخ 
رد تیودـهم ، هزومآ  .دـنک  وسمه  اهدامن  اـهراتفر و  اـهرواب ، رد  ار  هعیـش  ناـیناریا  هدارا  كاردا و  تسناوت  دوب  جرف  راـظتنا  هزومآ 
اب هک  دومن  داجیا  نویبالقنا  هدوت  نیب  رادانعم  یفطاع و  دـنویپ  یعون  نید ، میهافم  ماظن  هعومجم  زا  شخب  اـنعم  رـصنع  کـی  بلاـق 

، دوخ کیلبمس  نیدامن و  نابز  يراتفر و  يداقتعا - ناگژاو  یناسمه  داجیا  اب  تسناوت  هدوت ، کیروئت  ياهتخاسریزو  اهرواب  قیمعت 
.دروآ مهارف  ار  بالقنا  نیا  ینید  تیوه  باب  رد  ون  یحرط  تابجوم  یقطنم ، ماجسنا  یعمج و  یگتسبمه  داجیا  اب 
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هراشا
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قیقحت هلأسم  حرط  - 1

.دراذـگ یم  هّحـص  رما  نیا  رب  مه  ام  ینید  نوتم  صوصن و  هک  .تسا  هعیـش  يداقتعا  ياه  هرازگ  نیرت  ینوناک  زا  تیودـهم  هزومآ 
اذـل دراد  اپ  هب  ار  شا  همیرک  تلود  هدرک و  روهظ  جـع )  ) رـصع ماـما  اـت  هدوب  رظتنم  دوخ  بیـشن  زارف و  رپ  خـیرات  هشیمه  رد  عیـشت 
دوخ یمالـسا ، ینید –  یتیهام  اب  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  .تسا  هدوب  خیرات  لوط  رد  هعیـش  يژتارتسا  تیودهم ، هزومآ  هب  داقتعا 

.دشاب یم  رتسب  نیا  رد  یتکرح 

یم هدهاشم  نامزلارخآ  بالقنا  اب  يوهام  یتهابـش  یمالـسا  بالقنا  يریگ  لکـش  دنیارف  فادها و  اه ، نامرآ  لماوع ، صوصخرد 
ترـضح بالقنا  زا  ، يریگ لکـش  لماوع  اه و  نامرآ  فادـها ، رد  ام  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـشن  دوخ  هک  دوش 

هفلؤم یعیبط  روط  هب  .دـشاب و  یم  دوعوم  هشیدـنا  دولوم  يرظن  ظاحل  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسا و  هتفرگ  ماـهلا  جـع )  ) تجح
.تسا هتفرگ  تیراع  هب  تیودهم  يرهشنامرآ  ياهلآ  هدیا  زا  ار  دوخ  يرهشناریا  ياه 

دهاوخ ققحم  جع )  ) يدهم ترضح  تموکح  رد  مالـسا  یـسایس  ماظن  بولطم  يوگلا  هکنیا  نتفرگ  ضورفم  اب  شراگن  نیا  رد  ام 
رد راذگ  ریثأت  للع  اه و  هشیر  یـسررب  هب  تسا  ینامرآ  لآ و  هدیا  يا  هعماج  هک  تیودـهم  یناهج  تضهن  تیهام  هب  هجوت  اب  .دـش 

.تخادرپ میهاوخ  تیودهم  هزومآ  رب  ینتبم  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکش 

نآ هدیاف  تیمها و  عوضوم  باختنا  للع  - 2

يور هب  ار  يدـیدج  لصف  دز و  مه  هب  ار  ناهج  یـسایس  تـالداعم  ماـمت  متـسیب  نرق  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  روهظ  هک  اـجنآ  زا 
بالقنا قیقحت  نیا  رد  تسا و  هدـش  هتخادرپ  هدـیدپ  نیا  شیادـیپ  للع  یـسررب  هب  فلتخم  يایاوز  زا  .دوشگ  ایند  یـسایس  تاـیبدا 

يارب ینید  يزادـنا  مشچ  يژتارتسا و  نییعت  یمالـسا و  بـالقنا  هیرظن  نییبت  .میا  هتـشاذگ ثحب  هب  تیودـهم  هچیرد  زا  ار  یمالـسا 
میـسرت یمالـسا ، بالقنا  یتفرعم  داعبا  یـسررب  دهد  یم  ناشن  ار  عوضوم  نیا  هب  شزادرپ  تیمها  تیودـهم ، هزومآ  رب  ینتبم  ماظن ،

نیا .دشاب  یم  هلاسر  نیا  ياه  تلاسر  زا  لاعف ، ایوپ و  اتسیا ، ریغ  يا  هعماج 
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ثیح زا  دنک  یم  لصتم  جع )  ) يدهم ماما  بالقنا  هب  فادـها  اهـضرف و  شیپ  رد  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  ظاحل  نیدـب  قیقحت 
.ددرگ بوسحم  ناریا  یمالسا  بالقنا  ینید  لیلحت  يارب  قیمع  هناوتشپ  کی  دناوت  یم  کیروئت  يرظن و 

قیقحت هنیشیپ  - 3

تسا و یخیرات  درکیور  لوا  درکیور  درک  یـسررب  یلـصا  درکیور  ود  اب  ناوت  یم  تیودـهم  هچیرد  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  ثحبم 
رب ینتبم  یمالـسا  بالقنا  يرظن  ثحابم  ناوت  یمدرکیور نیا  وترپ  رد  هک  تسا  یـسایس  یعامتجا و  یمالک ، درکیور  مود  درکیور 

بالقنا ققحت  رد  یمهـس  هچ  کیژولوئدـیا  یتدـیقع – ظاحل  هب  تیودـهم  هزومآ  هکنیا  .درک  لیلحت  ار  تیودـهم  نامرآ  دـیاقع و 
بـالقنا عوضوم  تسا  هدـش  هتخادرپ  رتمک  تیودـهم  درکیور  اـب  عوضوم  نیا  هب  دـسر  یم  رظن  هب  تسا ، هتـشاد  هدـهع  رب  یمالـسا 

علخ ندرک  رپ  رد  ار  يرصتخم  مهس  میناوتب  شهوژپ  نیا  رد  ام  هللاءاشنا  هک  تسا  يدیدج  لخدم  کی  تیودهم  هچیرد  زا  یمالسا 
.مینک افیا  عوضوم  نیا 

شهوژپ یلصا  لاؤس  - 4

؟ تسا هدرک  ینیرفآ  شقن  ناریا  یمالسا  بالقنا  ینید  تیوه  نیوکت  رد  یقیرط  هچ  زا  تیودهم  هزومآ 

شهوژپ هیضرف  - 5

رد هعیـش  نایناریا  ياـهدامن  اـهراتفر و  اـهرواب ، رد  لوحت  قیرط  زا  تیودـهم  ياـه  هزومآ  هک  تسا  نیا  شهوژپ  نیا  یملع  هیـضرف 
.تسا هدرک  ینیرفآ  شقن  ناریا  یمالسا  بالقنا  ینید  تیوه  نیوکت 
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اهریغتمو میهافم  - 6

رد تیودـهم  ياه  هزومآ  نیا  ربانب  تسا  هتفرگ  لکـش  تیودـهم  گنهرف  نامتفگ و  نورد  رد  یمالـسا ، بالقنا  رـضاح  قیقحت  رد 
ریثأت لقتـسم و  ریغتم  تیودـهم  ياه  هزومآ  رگید  ریبعت  هب  تسا و  هتـشاد  يروحم  شقن  یمالـسا  بالقنا  ینیع  ینهذ و  ياـه  هنیمز 

.دشاب یم ریذپ  ریثأت  هتسباو و  ریغتم  ناونع  هب  یمالسا  بالقنا  راذگ و 

شهوژپ یعرف  تالاؤس  - 7

؟ تسیچ یمالسا  بالقنا  ياهدامن  و  اهراتفر ، اهرواب ، -7-1

؟ تسا هدرک  کمک  یمالسا  بالقنا  ینید  تیوه  هب  هنوگچ  اهرواب  رد  لوحت  قیرط  زا  تیودهم  ياه  هزومآ  -7-2

؟ تسا هدرک  کمک  یمالسا  بالقنا  ینید  تیوه  هب  هنوگچ  اهراتفر ، رد  لوحت  قیرط  زا  تیودهم  ياه  هزومآ  -7-3

؟ تسا هدرک  کمک  یمالسا  بالقنا  ینید  تیوه  هب  هنوگچ  اهدامن ، رد  لوحت  قیرط  زا  تیودهم  ياه  هزومآ  -7-4

شهوژپ ضرف  شیپ  - 8

تماما هزومآ  اریز  تسا  رثأتم  تیودهم  راظتنا و  گنهرف  زا  ناریا ، یمالسا  بالقنا  هک  تسا  ضرف  شیپ  نیا  رب  لمتـشم  قیقحت  نیا 
.تسا یعیش  تسایس  رب  راذگرثا  رصانع  زا  تیودهم ، و 

شهوژپ فادها  - 9

يارب ینید  يرظن و  هناوتـشپ  ندوب  اراد  زین  تیودهم و  هزومآ  زا  هدافتـسا  اب  یمالـسا  بالقنا  یـسررب  شهوژپ  نیا  یملع  فده  اما 
.تسا یمالسا  بالقنا 
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رد تیودهم  نامرآ  زا  هدافتـسا  اب  یمالـسا  بالقنا  يارب  تدم  دنلب  يژتارتسا  حرط  راکهار و  هئارا  شهوژپ ، نیا  يدربراک  فادها 
یـسدنهم ماظن  قلخ  هب  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  یگنهرف  یـسایس ، زادـنا  مشچ  هئارا.دـشاب  یم  هعماـج  تموکح و  ورملق 

درک یحارط  بولطم  هعماج  هب  هجوت  اب  دیاب  ار  دوجوم  هعماج  عقاو  رد  دریگب  هشیر  تیودـهم  هشیدـنا  زا  دـیاب  دـماجنا  یم  یگنهرف 
.دیامن یم  فعاضم  ار  تیودهم  هشیدنا  زا  یمالسا  بالقنا  ماهلا  نییبت  ترورض  مهم ، نیا  هک 

شهوژپ قیقحت و  شور  - 10

راوتـسا يا  هناخباتک  تاـعلاطم  هیاـپ  رب  شه  وژپ  نیا  رد  تاـعالطا  يروآدرگ  شور  تسا و  یلیلحت  یفیـصوت  شه  وژپ  شور  عون 
 . تسا

شهوژپ یهدنامزاس  - 11

يرظن بوچراچ  لوا  لصف  رد  تسا  هدش  نایب  همدقم  رد  یلیـصفت  حرط  تسا  هتفای  ناماس  لصف  راهچ  همدقم و  کی  زا  قیقحت  نیا 
نامتفگ هب  راظتنا  یبلـس  نامتفگ  لوحت  تیودـهم و  هزومآ  داعبا  اه و  هفلؤم  مود  لصف  رد  دـش  دـهاوخ  يریگیپ  شهوژپ  میهافم  و 

تخادرپ و میهاوخ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تیوه  نییبت  هب  زین  همان  نایاپ  نیا  موس  لصف  رد  .تفرگ  دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  یباجیا 
يدـنب و عمج  همتاخ  رد  تخادرپ و  میهاوخ  یمالـسا  بالقنا  رب  تیودـهم  هزومآ  يراذـگ  ریثأت  نازیم  یـسررب  هب  مراهچ  لصف  رد 

.دش دهاوخ  يریگ  هجیتن 
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يرظن بوچراچ  میهافم و  لوا : لصف 

هراشا
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همدقم - 1-1

هدـیقع هب  درک  هراشا  ناوت  یم  یفلتخم  ياه  هرازگ  هب  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  يریگ  لکـش  ياـه  هشیر  زا  یفیـصوت  یتفاـی  هر  رد 
مامز وا ، زا  بیان  ای  ع )  ) موصعم ماما  هکنآ  رگم  دـشاب ، هک  یبلاـق  ره  رد  لکـش و  ره  هب  .تسا  ملاـظ  بصاـغ و  یتموکح  ره  هعیش ،
هدرب یم  رس  هب  یبالقنا  رمتسم  نایرج  کی  رد  موادم  روط  هب  دوخ  تایح  خیرات  لوط  رد  هعیـش  لیلد  نیمه  هب  .ددرگ  تموکح  راد 

.تسا

دراد رارق  تیودهم  تیعورشم ، نیا  ناکیپ  كون  رد  هک  تسا  تماما  رـصنع  دهد  یم  لیکـشت  ار  هعیـش  تسایـس  رهوج  هک  هچ  نآ 
ماما ص )  ) ادخ لوسر  یصو  نیرخآ  روهظ  نآ  دنارورپ و  یم  نایعیش  نهذ  بلق و  رد  ار  یـسدقم  يوزرآ  هراومه  تماما ، نامتفگ 

هک دوعوم  یناهج  هعماج  لیکـشت  و  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح  روهظ  نارود  بتکم ، نیا  یمومع  تشاد  رواب  رد  تسا  (ع ) يدـهم
رب داد  لدع و  يرارقرب  داسف و  ملظ و  ندش  نک  هشیر  تسا  اه  ناسنا  يونعم  يدام و  تایح  لماکت  یمالـسا و  ندمت  یئالط  نارود 
هب یناهج  عورـشم و  تموکح  لیکـشت  بیاغ و  ماما  روهظ  راـظتنا  تیودـهم ، هزومآ  هب  داـقتعا  .دوش  یم  مکاـح  یناـهج  تابـسانم 

.تسا هدوب  ناریا  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکش  یّلع  میهافم  نیرت  نیریز  زا  ناشیا ، تسد 

يرظن میهافم  لوا : راتفگ  - 1-2

تبیغ . 1-2-1

یّکتم هعیش  یلصا  میهافم  هسلس  کی  زا  يا  هزات  ریسفت  هئارا  روحم  رب  ًاساسا  عیّـشت ، يرکف  هلحن  رد  هژیو  هب  بهذم ، یـسایس  يایحا 
مکح رب  ار  ماّکح  زا  تعاطا  يانبم  تنس  لها  هتـسجرب  ياهقف  تسا  يزیتس  ملظ  یـسایس و  كرحت  یعون  داجیا  نآ  فده  هک  هدوب 

تیمکاح لاح ، ره  هب  دندقتعم : اهنآ  دومن  تعاطا  رمالا  یلوا  ربمغیپ و  ادخ ، زا  دیاب  نآ ، ساسا  رب  هک  دنزاس  یم  دنتسم  نآرق  یلک 
ماما تبیغ  هزومآ  نایعیش  نایم  رد  اما  دراد  حیجرت  جرم  جره و  رب  رئاج ، میژر  کی 
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.تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  بالقنا ، زاوج  رودص  يارب  يا  هوقلاب  هنیمز ي  ناونع  هب  جع ) ) رصع

نامـشچ زا  جع )  ) يدهم ماما  هک  تسا  يا  هرود  تبیغ ، زا  دارم  .ندوبن  رـضاح  هن  تسا ، ناگدید  زا  ندوب  هدیـشوپ  يانعم  هب  تبیغ 
ناـشیا راـنک  رد  دراد و  روـضح  مدرم  نیب  رد  راوـگرزب  نآ  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  دـننیب و  یمن  ار  وا  اـهنآ  تـسا و  بیاـغ  مدرم 

ناملـسم وزج  بلطم  نیا  هک  تسا  ( جع  ) يدهم ماما  نایعیـش  ماما  نیمهدزاود  یتسیز  ناهنپ  حالطـصا ، رد  تبیغ  .دنک  یم  یگدـنز 
.تسا هعیش  فراعم 

ات یناـشیرپ )  ) یتریح تسا و  یتبیغ  وا  يارب  ...تسا  نم  نادـنزرف  زا  يدـهم  دـندومرف : ص)  ) مالـسا نأـشلا  میظع  ربماـیپ  یتیاور  رد 
سپ نابات ) نشور و  يا  هراتـس   ) بقاث باهـش  دـننام  دـیآ  یم  نامز  نآ  رد  سپ  دـنوش  هارمگ  دوخ  ياه  نید  زا  نامدرم  هک  هاگنآ 

(1) .دشاب هدنکآ  متس  ملظ و  زا  هک  هنوگنامه  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز 

رد ترضح  نآ  هچرگا  هدوب و  رود  هب  مدرم  راظنا  زا  شیوخ ، تبیغ  تدم  لوط  رد  جع )  ) نامز ماما  هک  تسا  ینارود  تبیغ  نارود 
.درادن تدم  نیا  رد  یمومع  روطب  ار  ناشیا  ندید  ناوت  یسک  اما  دوش ، یم  ربخ  اب  اهنآ  لاح  زا  دننیب و  یم  ار  مدرم  تدم  نیا 

راظتنا . 1-2-2

(2) .دنا هدرکانعم  هدنیآ  هب  نتشاد  دیما  یعون  ندوب و  هار  هب  مشچ  روما ، رد  گنرد  يوغل  هشیر  رظن  زا  ار  راظتنا 

هب راظتنا  .تسا  رـصع  ماما  روهظ  هب  نتـشاد  مشچ  ياـنعم  هب  حالطـصا  رد  (3) و  ندرک ادـیپ  تشاد  مشچ  يانعم  هب  تغل  رد  راـظتنا 
تسا و هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  رـشب  نابز  نهذ و  هک  تساهنرق  نایدا  همه  رد  یجنم ، راـظتنا  هب  رواـب  .تسا  يرگن  هدـنیآ  ياـنعم 

راودیما رتهب  هدنیآ  هب  ار  تیرشب 

ص:8

ص536. ح4 ، باب 25 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  و  قودص ، نیدلا  لامک  خیش  - 1
ص166. ج 12 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملکلا  یف  قیقحتلا  - 2

ص 958. ج 2 ، دجنملا ، - 3
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یم مشچ  هب  یموب  ناگژاو  اب  موهفم  نیا  نامر ، رعـش و  تایبدا ، رنه ، هفـسلف ، تسایـس ، زا  معا  اه  هزوح  ماـمت  رد  .تسا  هتـشاد  هگن 
.دراد يرتشیب  دومن  دوخ ، ینید  بلاغ  اب  راظتنا  موهفم  رد  یناسنا ، نامرآ  نیا  هک.دروخ 

تولخ درـس و  ياه  هداج  يوسارف  رد  هک  تسا  شخب  دیما  تایهلا  یکیزیف و  اتم  موهفم  يا  هنوگ  دوخ ، بناوج  همه  زا  غراف  راظتنا 
.دنک یم  بلط  ار  یتوه  یتقیقح ال  یتوسان ،

راظتنا هکلب  تسین ، یـصخش  ساسحا  کی  دح  رد  ینورد  دنیارف  کی  ًافرـص  دیما ، بارطـضا و  ینـشاچ  اب  یناور  يا  هدـیدپ  راظتنا 
.تسا عامتجا  حطس  رد  یفنم  ياه  شنک  اه و  يور  جک  هدنشک  هعماج ، رد  شعویش  هک  تسا  ینتداپ 

زا تسا و  يدرف  یـصخش و  يرما  دراـمگ ، یم  تـمه  دارفا  یـصوصخ  مـیرح  ریهطت  درف و  ینطاـب  شیـالاپ  هـب  هـک  ورنآ  زا  راـظتنا 
.تسا یعامتجا  يراجنه  ددرگ  یم  یمومع  هصرع  تیوقت  ثعاب  دراد و  هعماج  ینوریب  گنهرف  رد  دومن  هک  يورنآ 

زا .دراد  صخـش  راتفر  لمع و  هزوح  اب  میقتـسم  یطابترا  اما  تسا ، ینورد  يزاسزاب  شیالاپ و  یعون  هیلوا  یهاگن  رد  راظتنا  هچرگ 
.تسا هدش  دای  لمع  نیرتهب  هکلب  لمع ، کی  ناونع  هب  راظتنا  زا  ام  تایاور  رد  هک  تسورنیا 

ایآ دـیامرف : یم  دوخ  نارای  هب  ع )  ) قداص ماما  .تسا  راظتنا  هب  داقتعا  رواب و  زین  لامعا  رگید  یلوبق  طرـش  ًالوصا  رگید  تایاور  رد 
هب یهاوـگ  دوـمرف : .دـییامرفب  دـنتفگ : دریذـپ ؟ یمنناگدـنب  زا  ار  یلمع  چـیه  نآ  نودـب  دـنوادخ  هک  منکن  هاـگآ  يزیچ  زا  ار  اـمش 
رد ندش  میلـست  ام و  نانمـشد  زا  يرازیب  ام و  تیالو  و  هدومرف ، رما  ادخ  هچنآ  هب  رارقا  و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  توبن  ادـخ و  یگناگی 

(1) (. جع  ) مئاق راظتنا  يراد و  نتشیوخ  ششوک و  يراکزیهرپ و  و  ناماما )  ) ناشیا ربارب 

.دـنک یم  شـالت  رتهب  تیعـضو  داـجیا  يارب  تسا و  یـضاران  دوجوم  عضو  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  تلاـح  هب  راـظتنا  نیارباـنب 
.دوجوم عضو  زا  داقتنا  تسا 1 - یلصا  رصنع  ود  زا  بکرم  راظتنا ، عوضوم  عقاورد 

ص:9

ص 207. ج 16 ، باب 110 ، ینامعن ، هبیغلا  .  1 - 1
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بولطم عضو  بلط  . 1-2-3

هک يزاس  هعماج  يزاس و  دوخ  زج  يزیچ  هک  تسا  جع )  ) رصع یلو  ترضح  روهظ  ياه  هنیمز  نتخاس  ققحم  يانعم  هب  جرف  راظتنا 
یم هعماج  يزاس  رگد  میلعت و  هب  يزاـس  دوخ  هیکزت و  زا  دـعب  نارظتنم  ینعی  .دـشاب  یمن  تسا  یهلا  ياـیبنا  تلاـسر  موادـت  ناـمه 

ققحت جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  تیمکاح  ققحت  هنیمز  دریگن ، تروص  نایمدآ  یفرعم  راتخاس  رد  یلوحت  هک  ینامز  ات  دـنزادرپ و 
(1) .دبای یمن 

كرحت و هدنیآ ، هب  دیما  ببس  هک  تسا  ع )  ) تیب لها  بتکم  ناوریپ  ياهوزرآ  نیرتگرزب  زا  جع )  ) رصع ماما  كرابم  دوجو  راظتنا 
ياـه ناـسنا  يارب  هکارچ  تسا ، نآ  ققحت  يارب  نیتسار  راـظتنا  روهظ و  ندوب  یمتح  رواـب  مهم ، تسا  یمالـسا  هعماـج  رد  ییاـیوپ 

.تسا یقیقح  شیاشگ  ترضح  نآ  روهظ  نمؤم ،

تیب لها  ناوریپ  راظتنا  دنناد  یم  جع )  ) يدـهم كرابم  دوجو  ار  نامزلارخآ  یجنم  رـصحنم  قادـصم  مالـسا ، ياه  هزومآ  ساسارب   
نارگید تسا و  روتـسم  دوجوم  سمـش  عولط  راظتنا  رد  هیجان ، هقرف  نوچ  دراد ، قیمع  یتوافت  نارگید  راظتنا  اب  تراهط  تمـصع و 
توافت .دوجوم  هن  تسا  دوعوم  طقف  نارگید  رادـنپ  رد  اما  تسا  دوجوم  دوعوم ، يدـهم  ام ، خـسار  داقتعا  هب  .مودـعم  هراتـس  رظتنم 

لد یکی  اریز  درک  دیدحت  ار  نآ  زرم  ناوت   یمن  هک  تسا  مودعم  دوجوم  نایم  قیرع  هلصاف  نامه  روبزم ، فیط  ود  رد  راظتنا  ینعم 
(2) .تسا هدرک  رپ  نامسآ  زا  مشچ  نآ  هراظن  هب  يرگید  هتشاد و  شوخ  هام  شقن  هب 

لقن نینچ  ع )  ) قداص ترـضح  زا  ریـصبوبا  هک  تسا  یتیاور  هلمج  نآ  زا  تسه ، يددـعتم  تاـیاور  راـظتنا ، یقیقح  ینعم  نییبت  رد 
رب  . (3) ...ًامهسول مئاقلا و  جورخل  مکُدَحَا  ّنَدُعیل  دنک : یم 

ص:10

ص 11. هرامش 33 ،  ، تاسبق همانلصف  ییاضر  ، دمحم  - 1
 . ص 165 ءارسا ، ءرشن  زییاپ 1388، مراهچ ، پاچ  دوعوم ، دوجوم  يدهم  ماما  یلمآ ، يداوجهللادبع  - 2

 . ص 366 ج52 ، راونالاراحب ، ص320 ، ینامعن ، هبیغلا ، - 3
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هدامآ اب  هچ  رگا  دزاس ، ایهم  ار  نتـشیوخ  تسا  مزال  دـشاب ، ترـضح  نآ  كراـبم  دوجو  رظتنم  عقاو  هب  دـهاوخب  هک  نآ  ساـسا  نیا 
.دشاب ریت  کی  ندرک 

، رگید يوس  زا  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیاده ناماما  تنس  هب  ادتقا  ییوس  زا  یعیـش ، هاگن  رد  جع )  ) نامز ماما  راظتنا  يانعم  هکنآ  هجیتن 
(1) .تسادخ هار  رد  هدهاجم  يارب  نامیا  ملع و  حالس  هب  ندش  حلسم  ای  ندوب و  حلسم 

تیودهم . 1-2-4

، خیرات لوط  رد  لدـع ، قح و  تلود  روهظ  رتهب و  هدـنیآ  راظتنا  هتـشاد و  دوجو  اه  ناسنا  تایح  یگدـنز و  رد  تیودـهم  هب  داقتعا 
زا تیودهم  هب  داقتعا  اذل  تسا و  هدـش  نیجع  هدـنیآ  هب  دـیما  اب  یمدآ  يارگ  لامک  ترطف  تسا  هدوب  یعامتجا  نامرآ  نیرت  یقرتم 

(2) .دریگ یم  همشچرس  یناسنا  حور  داعبا  نیرت  لیصا 

هک دـیآ  یم  رامـش  هب  يا  هبذاج  رپ  هدـنز و  تاعوضوم  ّمها  زا  مالـسا » یناهج  تموکح   » یـسایس يروئت  روحم  هلزنم  هب  تیودـهم 
.تسا هدومن  بلج  دوخ  هب  ار  ناهج  یمومع  راکفا 

لامک تشرس  زا  هک  تسا  يزیرغ  يرطف و  یـشیارگ  دشاب ، یخیرات  يا  هلئـسم  کی  هک  نآ  زا  شیپ  ییارگ  یجنم  یـشخب و  تاجن 
تازاوم هب  .دراد  يرت  گنر  رپ  دومن  يدیحوت  نایدا  ناوریپ  نایم  رد  هک  شیارگ  نیا  .دوش  یم  یـشان  ناسنا  يوج  تقیقح  بلط و 

.دومن دای  هدیا  نیا  یلصا  نارذنم  نارشبم و  ناونع  هب  ناوت  یم  یهلا  يایبنا  زا  تسا و  ییافوکش  لاح  رد  خیرات  تفرـشیپ  تکرح و 
.دوش یم  رشب  راظتنا  دروم  ياه  نامرآ  ققحت  هب  یهدناماس  بجوم  ، يرطف رما  نیا  هب  مالسا  هژیو  هاگن 

رد ار  هدیا  نیا  ققحت  هدعو  هداهن و  رشب  يور  ارف  ار  یناهج  لدع  تموکح  هیرظن  راب  نیتسخن  ینایحو ، ربتعم  دنـس  اهنت  میرک  نآرق 
.تسا هداد  تراشب  کیدزن  هدنیآ 

ص:11

 . ص 167 دوعوم ، دوجوم  يدهم  ماما  یلمآ ،  يداوج  - 1
 . ص95 ، 1360 نارهت ، ملق ، تاراشتنا  رشب ، هدنیآ  تیودهم و  یناقلاط ، دومحم  دیس  - 2
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 – یـسایس هشیدـنا  رد  يدرب  هار  لصا  کی  هلزنم  هب  کیژولوئدـیا  يرکف و  ناینب  حرط و  کی  زا  تسا  ترابع  تیودـهم  نیا  رباـنب 
، عماج حرط  تقیقح  رد  تیودهم  هزومآ  رظنم  نیا  زا  .دنکش  یم  مه  رد  ار  يداژن  يا و  هقطنم  یموق  ياهراصح  هک  مالسا  یتدیقع 

ترـضح .تسا و  هدـمآ  ناغمرا  هب  رـشب  يارب  نید  بلاق  رد  (ص ) متاخ ربمایپ  صخـش  طسوت  هک  تسا  یمالـسا  دـنم  ماظن  یملع و 
.دشاب یم  راد  هدهع  ار  مهم  نیا  ندرک  ییارجا  یتایلمع و  ریطخ  تلاسر  جع ) ) يدهم

نیرتهب هب  ار  هدنیآ  زادنا  مشچ  يو ، یعقاو  هاگیاج  اهزاین و  ناسنا و  زا  حیحـص  فیرعت  اب  هک  تسا  یعماج  يروئت  تیودهم  هزومآ 
شیپ یبوخ  هب  ار  رـشب  خـیرات  يادرف  رد  میظع  لوحت  نینچ  داجیا  ياهراک  هار  مسیناکم و  هدیـشک و  ریوصت  هب  لکـش  نیرت  اـبیز  و 
ناوـنع هب  هکلب  رگید  ياـهیروئت  ضرع  رد  بیقر  يا  هیرظن  ناوـنع  هب  هن  فـیرعت  نیا  اـب  تیودـهم  ور  نـیا  زا  تـسا  هدوـمن  ییوـگ 

.دیآ یم  باسح  هب  رشب  تمالس  تداعس و  يارب  بیقر  یب  ینیرتکد 

هیضرف کی  نینچ  مه  تسین  یلایخ  ياه  هناسفا  یخیرات و  ياه  ینیب  شوخ  زا  هتساوخرب  يراظتنا  هعیـش ، رکفت  رد  تیودهم  هشیدنا 
.دنتـسه نآ  راتفرگ  تنـس  لها  هک  نانچ  دیآ  یمن  رامـش  هب  لمع  زا  هدـیرب  داقتعا  فرـص و  ( subjective  ) ویتکجباـس ینهذ و 

.دراد نایرج  یگدنز  نتم  رد  هکلب  هیشاح  رد  هن  هک  تسا  ایوپ  يدربراک و  الماک  یعیش  رکفت  رد  تیودهم  هزومآ  هکلب 

یلمع ياهراک  هار  نید و  ياه  همانرب  ندرک  ییارجا  تکرح و  لمع ، حرط و  زا  نخـس  یعیـش ، هاـگن  رد  تیودـهم  هزومآ  زا  نخس 
رکفت اریز  .تسا  لیلحت  شناوخ و  لباق  یعیـش  درکیور  اب  اـهنت  ینید ، هاـگن  زا  تیودـهم  درکیور ، نیا  اـب  .تسا  نید  لـماک  ندـش 

رد رت  هتخپ  رت و  ینغ  رایـسب  ار  یخیرات  یعامتجا و  يداصتقا ، یقوقح ، یـسایس ، یمالک –  یفـسلف –  ياه  هرازگ  یعیـش  تیودهم 
لـصا کی  هک  نآ  زا  لبق  تیودـهم  هزورما  هک  تسا  یتفرعم  يانغ  نیمه  رطاـخب  دـیاش  تسا  هدـنارورپ  دوخ  یتفرعم  یناـبم  نورد 

.دوش یم  هتخانش  ناهج  رد  یعیش  رکفت  یگژیو  کی  رتشیب  ددرگ ، یقلت  یمالسا  یمومع 

ص:12
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دیما هقراب  نتخاس  هدنز  اب  دراد و  ناغمرا  هب  ار  نشور  يادرف  هب  دـیما  ییایوپ و  شیوخ  نطب  رد  هک  ور  نآ  زا  تیودـهم  هزومآ  سپ 
.دوش یم بوسحم  هعیش  هشیدنا  یجورخ  لصحام و  دنیب ، یم  رّونم  ار  خیرات  هدنیآ  ناسنا ، لد  رد 

بالقنا . 1-2-5

، اهاتدوک تاحالـصا و  نوچ  ییاه  هدـیدپ  رانک  رد  بالقنا.تسا  رـشب  یعاـمتجا  هشیدـنا  کیـسالک  تاـعوضوم  زا  یکی  بـالقنا 
اب هک  دهد  یم  لکـش  ار  یعامتجا  ياهـشبنج  اهینوگرگد و  هعومجم  ...و  يا  هدوت  ياه  مایق  یعمج ، تاضارتعا  یلحم ، ياهـشروش 

دنناـم بـالقنا  موهفم  درک  زیاـمتم  رگیدـکی  زا  ار  هعومجم  نیا  رـصانع  ناوت  یم  ینوـگرگد  رییغت و  هویـش  لوحتأـشنم و  راـیعم  ود 
.دراد یعونتم  ددعتم و  فیراعت  يژولوئدیا 

یعیبط مولع  رد  جـیردت  هب  هک  دوب  یـسانش  رتـخا  تاحالطـصا  زا  ادـتبا  هژاو  نیا  تسا   Revolution هملک لداعم  بـالقنا  هژاو 
(1) .دش هتفرگ  راکب  یسایس  تاحالطصا  زا  یکی  تروص  هب  مهدفه  هدس  رد  راب  نیتسخن  يارب  سپس  هتفای و  تیمها 

لماک و رییغت  لدبت ، بلقتو و  لوحت  نتشگرب ، ندش ، نوگرگد  ندش ، یلاح  هب  یلاح  يانعم  هب  بالقنا  دیمع ، یـسراف  گنهرف  رد 
.(2) تسا ینارود  شخ  رچ  کی  يزیچ و  ردصخشم 

نیمزرـس کی  ای  هیحان و  کی  مدرم  نایـصع  نایغط و  زا  تسا  ترابع  بالقنا  دیوگ : یم  بالقنا  فیرعت  رد  يرهطم  دیهـش  داتـسا 
زا مشخ  یتیاضران و  دـناد 1 - یم  زیچ  ود  رد  ار  بالقنا  هشیر  ناشیا  ور  نیا  زا  .بولطم  یمظن  داجیا  يارب  دوجوم  مکاح  مظن  هیلع 

.(3) بولطم عضو  کی  نامرآ  دوجوم 2 - عضو 

یمالسا بالقنا  . 1-2-6

ص:13

 . ص111-112 ، 1382 نارهت ، نایشآ ، رشن  یسایس ، گنهرف  اضر ، مالغ  ییاباب ، یلع  اضر  مالغ  - 1
 . ص167 لوا ، دلج  ، 1356 نارهت ، ریبک ، ریما  ، دیمع یسراف  گنهرف  دیمع ، نسح  - 2

 . ص29-30 ، 1362 مق ، اردص ، تاراشتنا  یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  يرهطم ، یضترم  - 3
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مدرم عقاو  رد  دشاب  یم  فده  مالسا  هلیسو و  بالقنا  اجنیا  رد  تسا  هتفای  بیکرت  مالسا »   « و بالقنا »  » هژاو ود  زا  یمالـسا  بالقنا 
فده دنیامن  ایحا  ًاددجم  یسایس  یعامتجا و  بتکم  کی  ناونع  هب  ار  مالـسا  هک  دندرک  شالت  بالقنا  هلیـسو  هب  بالقنا  يربهر  و 

.دنک یم  بیقعت  یعامتجا  يدرف و  دعب  ود  رد  ار  فده  نیا  هک  دوب  يزاس  ناسنا  یمالسا ، بالقنا  یلصا 

مأوت ًاعون  عیرس و  تروص  هب  هک  بولطم  لامک  هب  لین  تهج  رد  هعماج  درف و  راتفر  راکفا و  يداینب  ینوگرگد  ینعی  بالقنا  ًاساسا 
(1) .دوش یم  ماجنا  يزیرنوخ  تنوشخ و  اب 

اب یکارتـشا  هجو  هنوگ  چـیه  شراـثآ  وجیاـتن  قرط ، يداـبم ، زا  کـی  چـیه  رد  هک  دوـب  درف  هب  رـصحنم  یبـالقنا  یمالـسا ، بـالقنا 
مزلتـسم مهم  نیا  .دـشاب  دوجوم  ياه  يروئت اـه و  يدـنب  هتـسد  همه  زا  غراـف  دـیاب  زین  نآ  نییبت  ور  نیا  زا  .درادـن  رگید  ياـهبالقنا 

.دشاب هتشاد  بسانت  بالقنا  نیا  درف  هب  رصحنم  ياهراتخاس  اب  هک  تسا  یتایبدا  ظافلا و  مادختسا  سیسأت و 

بوسحم یعامتجا  مولع  رد  موسرم  جیار و  تایرظن  زا  يرایسب  لاطبا  لیدعت و  دییات ، نومزآ ، يارب  يدج  يا  هصرع  ناریا ، بالقنا 
، یـسایس راـتخاس  ینوـگرگد  هب  اـهنت  هک  ارچ  دیـسر  یم  رظن  هب  ادـتبا  رد  هک  دوـب  نآ  زا  رت  هدرتـسگ  رایـسب  بـالقنا  نـیا  .دـش  یم 

(2) .دنکفا هزرل  زین  یعامتجا  شناد  عیفر  خاک  هدولاش  رد  هکلب  درکن  افتکا  میژر  کی  يداصتقا  یعامتجا و 

زا هتساخرب  هک  ییاناد  ماظن  کی  زا  ییانعم  ماظن  نیا  هک  تسا  ییانعم  ماظن  کی  زا  هتساخرب  یناسنا ، یشنک  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 
ناگبخن ياه  تینهذ  رترب و  ياه  هژوس  زا  یشان  هک  دوب  یتفرعم  یشناد ، ماظن  نیا  .دش  رادیدپ  تسا  يدیحوت  یتخانـش  ناهج  کی 

.دوب هداهناو  ییارگ  انعم  رب  ار  دوخ  یفسلف  يانبم  هک  دوب 

ادـخ تیونعم و  نید ، رگایحا  يرـشب ، تایح  رب  يداـم  یتسیناـما و  درکیور  تیمکاـح  نرق  نیدـنچ  زا  دـعب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
دوخ روهظ  اب  هک  دوب  تایح  یعامتجا  تحاس  رد  یتسرپ 

ص:14

شناد و یگنهرف  هسـسؤم  ، لوا پاچ  ، ناریا رد  یمالـسا  بالقنا  تخانـش  لیلحت و  يارب  یبوچراـچ  هداز ، تمـشح  رقاـب  دـمحم  - 1
 . ص33 هشیدنا ،

 . ص138 ش18 ، روضح ، یعامتجا ، مولع  تایرظن  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریثات  نایراجحدیعس ، .  2 - 2
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رب ینیگنـس  هبرـض  دومن و  داـجیا  هنادـنم  تداعـس  تاـیح  یهلا و  ترطف  هب  تشگزاـب  هب  تبـسن  رـشب  نهذ  لد و  رد  يا  هزاـت  دـیما 
هعماج خیرات و  حالصا  ياتسار  رد  یمالسا  بالقنا  دوشگ  ناهج  هدنیآ  لباقم  رد  یموس  هار  تخاس و  دراو  مسیلاربیل  مسیسکرام و 

(1) .داهن یعامتجا  تایح  هصرع  هب  اپ  ینید  ییوگلا  یهلا و  ینیب  ناهج  اب  نامیا  يزاس  یناهج  زین  يرشب و 

تایبدا دیبلط و  شلاچ  هب  ار  ارگراصحنا  بلط و  نّیعت  مسینردم  تشاد ، یناهج  یمایپ  دوب و  یمالسا  تنـس  داینب  رب  هک  بالقنا  نیا 
.درک لدب  مسینردم  یتنآ  نامتفگ  هب  ار  ناهج  رب  مکاح  یتسینردم 

اهرواب . 1-2-7

هدـمآرد خـسار  داقتعا  کی  تروص  هب  هعماج  درف و  کی  داقتعا  هشیدـنا و  نورد  رد  هک  میهافم  يرـس  کی  زا  تسا  تراـبع  رواـب 
هب یمالـسا  قرف  رثکا  رد  (ع ،) يدهمتـشگزاب ای  روهظ  هب  رواـب  تیودـهم ، تعجر ، تماـما ، نوچمه  ییاـه  هرازگ  لاـثم  روطب  تسا 
هب تسا  هدرک  ظفح  هراومه  دوخ  نورد  رد  ار  رواب  نیا  هعیش  دراد و  دوجو  یبلق  رواب  مّلـسم و  لصا  کی  تروصب  عیـشت  صوصخ 

.دنیوگ یم  ینید  رواب  ار  ینید  ياه  هرازگ  صخش و  نیب  طابترا  ینید  رواب  رتزجوم ، ترابع 

اهراتفر . 1-2-8

شنکاو ار  راتفر  یـسانشناور ، رد  .دـنهد  یم  ماجنا  دارفا  هچنآ  ینعی  .دارفا  هدـهاشم  لباق  ياهتیلاعف  یماـمت  زا  تسا  تراـبع  راـتفر ،
يدرف و ياه  شنکاو  زا  تسا  ترابع  اهراتفر  اذـل  دـننک  یم  فیرعت  یعامتجا ) صاخ  عاضوا  رد  هچ  يداع و  یگدـنز  رد  هچ  ) درف

.دهد یم  زورب  دوخ  زا  یعامتجا  يدرف و  طباور  رد  ناسنا  هک  یعمج 

اهدامن . 1-2-9

ص:15

 . ص81 تخانش ، گنهرف  يرفظم ، يدهم  - 1
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، خـیرات لوـط  رد  تسا  هدـش  هدافتـسا  طاـبترا  داـجیا  يارب  يرازبا  ناوـنع  هب  هک  تسا  يرـصب  تیوـه  دـجاو  تمـالع  یعوـن  داـمن 
.تسا هدوب  عیشت  یبهذم  تامسارم  هجوت  نوناک  اهنآ  یگدنز  ياهدادیور  مالسلا و  امهیلع  هعیش  همئا  تیصخش 

لّوحت . 1-2-10

طیحم رییغت  قباـطت و  تیلباـق  یکاردا ، ياـهتراهم  اهیدـنمناوت و  ینهذ و  تیفرظ  ندرب  ـالاب  شیازفا و  اـب  هک  تسا  يدـنیارف  لوـحت 
دبای تسد  التعا  زا  يدح  هب  متـسیس  طیحم ، هدنوش  نوگرگد  طیارـش  اب  قیبطت  رب  هوالع  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  یم  داجیا  ار  نامزاس 
ینعم هب  ًالومعم  هژاو  نیا  تسا  رگید  زیچ  هب  يزیچ  لیدـبت  رییغت و  يانعم  هب  لوحت  نیاربانب  .دراذـگب  رثا  دوخ  طـیحم  رب  دـناوتب  هک 

.دوش یم  حرطم  بولطم  هعماج  هب  دوجوم  هعماج  زا  راذگ  هعماج و  راتخاس  ای  یعامتجا  ياهدنیارف  رد  رییغت 

هعیش . 1-2-11

ای يدرف  ندرک  يوریپ  يرگید  و  یبـلطم ، رب  رفن  دـنچ  اـی  ود  یگنهاـمه  قـفاوت و  یکی  .دوـش  یم  قـالطا  اـنعم  ود  رب  تغل  رد  هعیش 
.تفر یم  راکب  یفلتخم  دارفا  ناوریپ  يارب  شیوغل  یلـصا و  يانعم  هب  هعیـش ، ظفل  مالـسا  خیرات  رد  .رگید  هورگ  ای  درف  زا  یهورگ ،

لوط رد  ظفل  نیا  اما  .تسا  هدش  هدرب  مان  نایفـس  نب  هیواعم  هعیـش  زا  یهاگ  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هعیـش  زا  یهاگ  لاثم ، ناونع  هب 
.دوش یم  قالطا  دندقتعم  وا  تماما  هب  هک  ع )  ) یلع ناوریپ  رب  اهنت  درک و  ادیپ  یحالطصا  يانعم  جیردت  هب  مالسا  خیرات 

هدیقع نیا  رب  دـندقتعم و  ع )  ) یلع ماما  لصف  الب  تماما  تفالخ و  هب  هک  دوشیم  هتفگ  ناناملـسم  زا  هدـع  نآ  هب  حالطـصا  رد  هعیش 
صن قیرط  زا  زین  هعیش  ناماما  رگید  و  ع )  ) یلع تماما  و  دوش ، یم  نییعت  یعرش  صن  قیرط  زا  مالـسا  ربمایپ  نیـشناج  ماما و  هک  دنا 
هرادا ربمایپ و  زا  سپ  نید  رما  ریسفت  نییبت و  هک  تسا  نیا  رب  زورما  هعیش ، یمالک  هتفای و  نامزاس  ياهرواب  .تسا  هدش  تباث  یعرش 

ییاه یگژیو  ياراد  هدش و  نیعم  ادخ  يوس  زا  هک  تسا  یصاخشا  هدهع  رب  ناناملسم  روما 

ص:16
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ماما ناشنیرخآ  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نایعیـش  ماما  نیتسخن  .دنوش  یم  هدـیمان  ماما  دارفا  نیا  دنتـسه ، تلادـع  تمـصع و  نوچمه 
.دشاب یم  جع )  ) نامز

ترـضح لصف  الب  تفالخ  تماما و  هب  لئاق  هک  تسا  ییاه  هقرف  مامت  یمومع  مان  هعیـش » : » تفگ ناوت  یم  یلک ، فیرعت  کـی  رد   
هب دـقتعم  یعیـش  ياه  هقرف  مامت  .دوش  یمن  جراـخ  ناـشیا  دـالوا  زا  تماـما  دـنراد : داـقتعا  دنتـسه و  ص )  ) ربماـیپ زا  سپ  ع )  ) یلع

موصعم اّربم و  هانگزا  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) موصعم ناماما  ایبنا و  هدوب ، ص )  ) ربماـیپ ادـخ و  بناـج  زا  ماـما  صیـصنت  نیییعت و  بوجو 
.دننادیم

مهدزاود و ماما  تبیغ  هب  داقتعا  لدع ، تماما ، لصا  نوچمه : یتفرعم  میهافم  رصانع و  زا  هک  تسا  یـسدقم  روشنم  هعیـش ، نیاربانب 
.درب یم  دوس  ...و  اروشاع )  ) تداهش تیودهم ، )  ) یهلا هدارا  هب  ررقم  عقوم  رد  ناشیا  روهظ 

دیلک وزج  میهافم  نیا  ًاساسا  .دـنک و  یم  زیامتم  یمالـسا  قرف  ریاس  زا  ار  نآ  هک  دراد  ییاـهدامن  میهاـفم و  عیـشت  بهذـم  عقاو  رد 
.دنوش یم  بوسحم  نایعیش  يداقتعا  یگنهرف و  یلصا  ناگژاو 

ص:17
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يرظن بوچراچ  مود : راتفگ  - 1-3

هراشا

نیمه هب  تسا  نید »  » نآ ياهرایعم  بوچراچ و  ناسنا و  نآ  راک  عوضوم  هک  دراد  یـسایس  ینید - یتیهام  تیودـهم ، یتفرعم  ماظن 
هزومآ یلـصا  تخاـس  ریز  ود  رگید ، يوس  زا  نآ  تاـمازلا  اـه و  هتـسیاب  نید و  وس و  کـی  زا  وا  ياـهزاین  هرتـسگ  اـب  ناـسنا  تهج 

، ناسنا هب  هک  ینعم  نیدب  .درگن  یم  یتروص  هب  خیرات  هعماج و  ناهج ، ناسنا ، هب  يداقتعا ، بتکم  ره  دنوش  یم  بوسحم  تیودهم 
مان هب  یـساسا  ییانبریز  يداقتعا ، ياه  هزومآ  همه  .دـنک  یم  هاگن  صاـخ  یـسانش  یتسه  ینیب و  ناـهج  ساـسارب  خـیرات  هعماـج و 

هدنیآ تکرح و  ریـسم  یتسه ، هب  وا  یقلت  عون  درف ، ره  ینیب  ناهج  عقاو  رد  .دیآ  یم  رامـش  هب  دیاقع  همه  هیاپ  هک  دنراد  ینیب  ناهج 
، يداقتعا لئاسم  یعامتجا و  يدرف و  یگدـنز  مامت  رد  يدـیحوت ، یـسانش  یتسه  بتکم و  هب  دـقتعم  ناـسنا  یلک  روط  هب  تسا  نآ 

دراد گنهآ  مه  یتواضق  يدیحوت  ینیب  ناهج  اب  بسانتم  لئاسم ، نیا  همه  هرابرد  دـشیدنا و  یم  یگداوناخ  يداصتقا و  یعامتجا ،
يا هدـش  باـسح  قیقد و  یحارط  راـمعم و  طـسوت  ناـهج  هک  تسا  دـقتعم  تیودـهم  بتکم  هزومآ و  رد  يدـیحوت  یـسانش  یتسه 

ناسنا هب  تیودـهم ، يدـیحوت  یـسانش  یتسه  تسا  رظان  ملاع  لاـعفا  لاـمعا و  رب  يروعـش  اـب  هدارا  کـی  تسا و  هدـیدرگ  یحارط 
تیوه یناسنا و  تیهام  رش ، ریخ و  ياهکالم  يداقتعا ، ینابم  اهزاین و  اهلآ ، هدیا  اه ، یگتسبلد  اه ، يریگرد  هک  دهد  یم  تیلوئسم 

.دسانشب ار  دوخ  یعامتجا 

هب ندش  ییادخ  يارب  ناسنا  .دیآ  یم  رامـش  هب  یتسه  يانعم  موهفم و  نیرترادیاپ  نیرت و  یلاع  ادـخ  یمالـسا ، ینیب  ناهج  ساسارب 
نیرتلماک ادخ  هژاو  يدیحوت ، تفرعم  ماظن  رد  .درخ  یم  ناج  هب  ار  اه  یتخـس  مامت  دشوک و  یم  دـنک ، یم  یگدـنز  دـیآ ، یم  ایند 

دـشاب رـشب  یعامتجا  يدرف و  تایح  يانعم  یعون  هب  دناوت  یم  زین  دراد  ییادخ  گنر  هچ  نآ  ره  سپ  تسا  یگدنز  يانعم  تیاغ و 
جرف راظتنا  تیودـهم و  هشیدـنا  ورگ  رد  ایوپ  لقتـسم و  يا  هعماـج  هلزنم  هب  هعیـش  یعاـمتجا  تاـیح  هک  تفگ  ناوت  یم  ور ، نیا  زا 

.تسا
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دوخ ...و  تیقـالخ  يروآون و  هب  يرطف  لـیم  ریبدـت و  لـقع ، هوق  اـب  اـت  داد ، رارق  ار  راـیتخا  هدارا و  يورین  ناـسنا  داـهن  رد  دـنوادخ 
نّیرشبم وا  یگدنز  ریسم  رد  هراومه  داتسرف و  يداه  امنهار و  وا  يارب  .دهد  صیخشت  هرسان  زا  ار  هرـس  دشیدنیب و  دریگب و  میمـصت 

.درک یحارط  ار  رایتخا  هدارا و  مزیناکم  ود  ناسنا  ترطف  تشرس و  رد  دنوادخ  .دننک  تیاده  ار  وا  ات  دهد  یم  رارق  نیرذنم  و 

: دنوش یم  میسقت  هورگ  هس  هب  رایتخا  هدارا و  هوق  يریگراک  هب  رد  اهناسنا 

( ناگبخن  ) دنزاس یم  ار  اهراتخاس  دنرادروخرب و  يوق  هدارا  زا  هک  ییاهناسنا  - 1

.دننک یم  لمع  جیار  ياهراتخاس  بوچراچ  رد  دنرادروخرب و  یفیعض  هدارا  زا  هک  ییاهناسنا  - 2

روانش ياهناسنا  - 3

تسا و هدننک  نییعت  اهنآ  يارب  ینهذ  طیارش  هک  دنتسه  یناسک  دنوش  یم  هعماج  ناگبخن  لماش  دنتـسه و  یلیلق  هدع  هک  لوا  هورگ 
تبثم فده  نآ  هچ  دننک  یم  لابند  دنراد  هک  ار  یفدـه  نآ  طقف  سفن  هب  دامتعا  اب  دـنریگ  یم  رارق  ینیع  طیارـش  ریثأت  تحت  رتمک 
تحت ًادـیدش  هک  یناسک  دنتـسه  هعماج  ماوع  هدوت و  مود ، هورگ  اـما  ...و  نازاسدـم  نیعرتخم ، ناربماـیپ ، ناـسب  یفنم ، هچ  دـشاب و 

دننک تکرح  بآ  نایرج  فالخرب  دنناوت  یمن  دنرادن و  ار  مکاح  وج  طیحم و  زا  نتفرگ  هلصاف  تردق  دنتسه و  دوخ  ینیع  طیارش 
رییغت تهج  دوخ ، زا  يا  هدارا  دنراوس و  یگدنز  جوم  رب  اهنآ  دناشک و  یم  دهاوخب  هک  فرط  ره  هب  ار  اهنآ  یگدنز  لاّیس  هناخدور 
هعماج رد  روانـش  دـنهد و  یمن  ناشن  دوخ  زا  يراـیتخا  هدارا و  چـیه  هک  دنتـسه  یناـسک  موس  هورگ  دـنهد و  یمن  ناـشن  ریـسم  نیا 

.دننارذگ یم  راگزور 

رد تیودهم  هزومآ  شقن  یـسررب  هب  مالـسا  ناهج  رکفتم  دنمـشیدنا و  ردص ، رقاب  دـمحم  دیهـش  يروئت  زا  هدافتـسا  اب  شهوژپ  نیا 
.دزادرپ یم  ناریا  بالقنا  ینید  تیوه  نیوکت 

وا تیـصخش  درف  ره  لمع  هشیدنا و  عقاو  رد  دشاب  یم  نوریب  يایند  هصخاش  نیرتمهم  راتفر  نورد و  يایند  نکر  نیرتمهم  هشیدنا ، 
.دشاب یم  هعماج  نآ  یگنهرف  تیصخش  تیوه و  فّرعم  هعماج  رب  مکاح  راکفا  دنهد  یم  لیکشت  ار 
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.تسا ناسنا  ینورد  ياوتحم  هیرظن  همان  نایاپ  نیا  يرظن  بوچراچ 

هفـسلف یعامتجا و  ياه  تنـس  باتک  رد  ناشیا  .دـشاب  یم  ردـص  رقاـب  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  راوگرزب  دیهـش  هب  بوسنم  هیرظن  نیا 
ار یمدآ  ینطاـب  ياوتحم  يروئت ، نیا  .دـناد  یم  ناـسنا  ینورد  ياوتحم  ار  یخیراـت  تکرح  رادـم  أـشنم و  نآرق ، بتکم  رد  خـیرات 

انبریز رگید ، تراـبع  هب  تسا  راذـگریثأت  خـیرات  تکرح  عاـمتجا و  تخاـس  رد  هک  دـناد  یم  هدارا  هشیدـنا و  رهوـگ  ود  زا  بکرم 
(1) .تسانبور يرشب  تالیکشت  یناگدنز و  تاماظن  یعامتجا و  ياهدنویپ  هعومجم  یمدآ و  ینورد  ياوتحم 

.یخیرات تالوحت  هدارا =) نامرآ +  هشیدنا و   ) اهناسنا ینورد  ياوتحم  ردرییغت 

يا هعماج  عضو  دنوادخ  انامه   (2)« مِهِسُفنِأب اَم  اوُریَغی  یَّتَح  ٍموَِقب  اَم  ُریَغی  َهللا َال  َّنإ  » تسا هفیرـش  هیآ  نیا  یحو و  زا  ذختم  هیرظن  نیا 
.دنهد رییغت  ار  دوخ  نورد  ینطاب و  ياوتحم  هکنآ  رگم  دهد  یمن  رییغت  ار 

رد رییغت  عبت  هب  زج  انبور  نیا  دـنهد و  یم  لیکـشت  ار  انبور  یعاـمتجا ، عضو  و  ار ،  اـنبریز  ناـسنا  يرکف  یناور و  ینورد و  ياوتحم 
(3) .تفریذپ دهاوخن  ینوگرگد  رییغت و  ییانب ، ریز  نیداینب و  ینوگرگد  هیاپ و 

تـسا یلولعم  یّلع  هطبار  یعون  دراد  دوجو  هعماج ) یلعف  عضو  ) انبور و  ناسنا ) ینورد  ياوتحم  ) انبریز ناـیم  هک  يدـنویپ  طاـبترا و 
.تسا عامتجا  ینیریز  ینییور و  حوطس  هطبار  نیمه  رگنایب  هفیرش  هیآ 

عامتجا کی  دارفا  زا  یخرب  ینورد  رییغت  .دیامن و  رییغت  اهنآ  نطاب  هک  درک  دهاوخ  رییغت  ینامز  تلم  کی  تیعضو  رئاعـش و  ، رهاوظ
هکلب دشاب  هتشاد  لابند  هب  ار  يراتخاس  رییغت  دناوت  یمن 

ص:20

ص 151. سموق ، رشن  بالقنا ، هیرظن  رد  يریس  نایتوکلم ، یفطصم  - 1
 . هیآ 11 دعر ، هروس  - 2

یگنهرف رـشن  زکرم  يرهچونم ، نیـسح  همجرت  نآرق ، بتکم  رد  خیرات  هفـسلف  یعامتجا و  ياهتنـس  ردص ، رقاب  دمحم  دیـس  .  3 - 3
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یمومع تشونرـس  رد  رییغت  بالقنا و  قلخ  هب  رجنم  هک  دـشاب  یم  هعماج  کی  دارفا  بلاغ  یتفرعم  ینوگرگد  تساز  بـالقنا  هچنآ 
.دوش یم 

قلخ ار  يدادخر  هک  ار  یتلم  میهاوخب  رگا  .تسا  يدیلک  ساسح و  یـشقن  هدوت  رکف  يراذگریثأت  دـنیآرف  رد  يرکف  ناگبخن  شقن 
زا .دوش  شاف  بالقنا  نآ  رهم  هب  رس  زار  ات  میهد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  تلم  نآ  يرکف  ینطاب و  ياوتحم  دیاب  مینک  هعلاطم  دنا  هدرک 

دارفا تیرثکا  .دنوش  یم  میسقت  مدرم  تیرثکا  روانش و  دارفا  ناگبخن ، هورگ  هس  هب  هعماج  کیدارفا  یعامتجا  مولع  نادنمـشناد  رظن 
ناسون و اب  اما  هدوت  زا  رتالاب  یحطـس  رد  توافت ، یمک  اب  زین  روانـش  هورگ  .دـنیآ  یم  باسح  هب  هبخن  پیت  نادـلقم  هرمز  رد  هعماج 

یلـصا ناگدـننادرگ  هک  ناگبخن  اـما  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  نادـلقم  زا  يریثک  عمج  دـندنویپ و  یم  بلاـغ  تیرثکا  هب  یتفرعم  تفا 
: دنوش یم  میسقت  يرکف  يرازبا و  هورگ  ود  هب  دنوش  یم  بوسحم  یعامتجا  تالوحت 

يرازبا ناگبخن  فلا )

هک الاک  هدننک  رداص  رجات  کی  لثم  دننز  یم  ار  لوا  فرح  يا ، هشیدنا  ریغ  هزوح  رد  هک  دنتـسه  يدودـحم  فیط  يرازبا  ناگبخن 
ییـالاب دـح  رد  یماـظن  نونف  اـهکیتکات و  تردـق  زا  هک  شترا  هبتر  یلاـع  ماـقم  کـی  اـی  تسا  يداـصتقا  هبخن  کـی  دوخ  عوـن  رد 

رد هک  دنتـسه  یناـگبخن  يرازبا  ناگبخن.دـنیوگ  یم  یماـظن  هبخن  نآ  هب  ًاحالطـصا  هک  دـشاب  یم  ذوفن  بحاـص  تسا و  رادروخرب 
(1) .نارادناتسا سلجم و  ناگدنیامن  ناریزو ، دننام  دنراد  رارق  یتموکح  بصانم 

يرکف ناگبخن  ب )

هراشا

ناگبخن فـالخرب  پیت  نیا  هک  دنـشاب  یم  ملع  نآ  اـی  عاـمتجا  نآ  دمآرـس  رظن ، هشیدـنا و  هزوح  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یناـسک  هب 
ماـما لـثم  دـنراد  ار  عاـمتجا  ینهذ  هیـال  رد  يراذـگرثا  تردـق  دـنراد  ار  ...و  داـصتقا   ملاـع  رد  يراذـگریثأت  تردــق  هـک  يرازبا 
ینهذ هیال  رد  ریثأت  اـب  دـیماجنا و  هدوت  راـتفر  تیاـهن  رد  هشیدـنا و  راـکفا و  رد  رییغت  هب  هیقف  تیـالو  هیرظن  قلخ  اـب  هک  هر ) ) ینیمخ

عامتجا

ص:21

 . ص 11 ناریا ، مالسا و  یسانشزاب  زکرم  ناریا ، هعسوت  ناگبخن و  هداز ، خیش  نیسح  .  1 - 1
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ای یتاذ  ياهتوافت  هطـساوب  هک  دنتـسه  يدارفا  ناگبخن  نیاربانب  .دـنک  هارمه  دوخ  اب  زین  ار  اهنآ  رهاظ  مدرم ، نطابرب  هوـالع  تسناوت 
ناگبخن طسوت  دیاب  لوا  ماگ  هعماج ، يزاس  گنهرف  دعب  رد  اذـل  دنتـسه و  نارگید  قوفام  توافتم و  نارگید  اب  یعون  هب  یباستکا ،
یمالسا بالقنا  رد  يربهر  ریذپان  راکنا  شقن  .دنریگ  رارق  یگنهرف  هعسوت  روحم  تسیاب  یم  يرکف  ناگبخن  دوش و  هتشادرب  يرکف 
تموکح لیکـشت  ًاضعب  هیقف و  تیالو  هب  ًارظن  تبیغ  رـصع  رد  هعیـش  ياملع  هچ  رگا  دوب  راـکنا  لـباق  ریغ  لیدـب و  یب  یـشقن  ناریا 

دح نیا  ات  لمع  ۀطیح  رد  ار  نآ  هر ) ) ینیمخ ماما  تعاجـش  تحارـص و  هب  یـسک  هک  دشن  هدـید  ًالمع  یلو  دـندوب  دـقتعم  یمالـسا 
درک و مهارف  ار  یمالک  یهقف - راـیع  ماـمت  بـالقنا  کـی  یکیروئت  هیاـپ  فجن  رد  ماـما  هیقف  تیـالو  سرد  ياـه  هقلح  .دربب  شیپ 

هحـص زین  یهاـشنهاش  ماـظن  تیعورـشم  مدـع  رب  یمالـسا  تموکح  کیژولوئدـیا  يرظن و  شـشوپ  رب  هوـالع  هیقف  تیـالو  يروـئت 
.تشاذگ

راکفا یناوخزاب  خـیرات ، زا  صاخ  عطقم  ره  هعلاطم  يارب  دـنا و  نیرفآ  شقن  هیرظن و  هدـننکدیلوت  يرکف ، ناگبخن  یعامتجا  ره  رد 
.دشاب یم  عطقم  نآ  هدننک  نییعت  يرکف  پیت  نیا 

عبت هب  ناگبخن و  نامرآ  هزادنا  ره  .دشاب  یم  لآ  هدیا  رترب و  يوگلا  دهد  یم  لیکشت  ار  ناسنا  ینورد  یگدنزاس  نوناک  هک  هچ  نآ 
زین تیاغ  دشاب ، کچوک  تسپ و  نامرآ  ردق  ره  سکعلاب  تسا و  رت  بولطم  رت و  سدقم  تیاغ  دشاب ، رت  یلاعتم  یعامتجا  هشیدنا 

.تسا یناسنا  هعماج  ره  هیامنورد  ای  ینطاب  ياوتحم  يدنب  لکش  زاغآ  هطقن  نامرآ ، ضرف  شیپ  نیا  اب  .دیامن  یم  هولج  رتزیچان 

رد تسا  هدـیرفآ  دازآ  هدارا  اب  ار  ناسنا  دـنوادخ  دـشاب  یم  ناسنا  هدارا  رکف و  بـالقنا ، کـی  داـجیا  يارب  تلع  هزیگنا و  نیرتمهم 
، اهبالقنا هرابرد  فلتخم  تایرظن  اه و  يروئت  بلاغ  .دـهد  یم  ناماس  ار  شیگدـنز  ماظن  دوخ  رایتخا  اب  هک  تسا  ناسنا  نیا  تیاـهن 
یعرف و شقن  لماوع  ریاس  هب  دنتـسه و  یعامتجا  تالوحت  اهبالقنا و  لماع  هک  تسا  ناسنا  ياهزاین  اه و  هشیدـنا  زا  یباـتزاب  ًاـتیاهن 
یلقع و ياهلالدتـسا  يدـیحوت و  ینیب  ناهج  بوچراـچ  رد  تاداـقتعا و  هب  هجوت  اـب  ناناملـسم  ناونع  هب  اـم  هتبلا  دـنهد  یم  يوناـث 

رگید لماوع  للع و  زا  يرس  کی  هب  ییاهن  لیلحت  رد  تایبرجت ،
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یعامتجا تـالوحت  تارییغت و  رب  هلمج  زا  یتسه و  ناـهج  رـسارس  رب  دـنوادخ  ینیوکت  هدارا  هک  میرواـب  نیا  رب  میراد و  داـقتعا  زین 
رد ناسنا  تارایتخا  هدارا و  لاناک  زا  نآ  یـسایس  ماظن  مالـسا و  بتکم  بوچراـچ  رد  زین  وا  یعیرـشت  هدارا  هک  ناـنچ  تسا  مکاـح 

أشنم شا  هدارا  اب  درف  دراذگ  یم  ار  دوخ  ریثأت  یمالـسا  بالقنا  داجیا  تبثم و  ياهـشزرا  هب  هعماج  رب  مکاح  یفنم  ياهـشزرا  لوحت 
ياهربج اب  دارفا  هدارا  یقـالت  زا  یـشان  اـهنآ  ياوتحم  يرـشب و  عماوج  خـیرات و  رییغت  دوش و  یم  یعاـمتجا  ياـهینوگرگد  لوحت و 

.تسا یعامتجا  نیناوق  یعیبط و 

نیا راـظتنا  ًاـساسا  دـشاب و  یم  جـع ) ) يدـهم ماـما  تموکح  يرـشب  تموکح  لدـم  نیرت  لآ  هدـیا  تسا  دـقتعم  هعیـش  هک  اـجنآ  زا 
دیدج يا  هصرع  هباپ  ناریا  یـسایس  خیرات  ، (1)  « لجوزع هللا  نم  جرفلا  راظتنا  یتما ، لامعا  لـضفا  تسا «، لاـمعا  نیرترب  تموکح 

.تشاذگ

ار یبالقنا  شتآ  یناهج ، لدـع  تموکح  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  هب  تشاد  مشچ  اب  هیقف و  تیالو  هیرظن  نییبت  اـب  هر ) ) ینیمخ ماـما 
.درب ورف  یتسین  ماک  هب  ار  يولهپ  بش  کی  رازه و  خاک  نآ  ياه  هنابز  هک  درک  لعتشم 

داهن اهنآ  هدارا  رد  یفرژ  ریثأت  مدرم  ینطاب  عامتجا و  ینهذ  هیال  رد  تیودـهم  یباجیا  نامتفگ  تیوقت  میمرت و  اـب  هر ) ) ینیمخ ماـما 
.دشاب یم  تیودهم  هزومآ  حیحص  شناوخ  لوصحم  رظنم  کی  زا  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک 

اب زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اذل  .دید  دهاوخ  بولطم  تیاغ  رد  ار  ...و  داصتقا  تینما ، هافر ، تلادع ، هک  تسا  یبالقنا  رخآ  بالقنا 
.دوب بالقنا  تایرظن  هصرع  رد  ون  یلصف  بولطم ، نیا  هب  نتسویپ  ددص  رد  هلضاف  هنیدم  و  جع ) ) يدهم بالقنا  هب  تشادمشچ 

ردص دیهش  هشیدنا  رد  خیرات  تکرح  رد  ناسنا  شقن 

ای رصنع  ود  یبایزرا  قیقحت و  هب  فوقوم  ناسنا ، یعامتجا  ریسم  خیرات و  تکرح  رد  نید  یقیقح  داعبا  فشک  ردص ، دیهـش  رظن  زا 
تعیبط ناسنا و  ینعی  یعامتجا  دنویپ  نیا  تباث  نکر  ود 
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رگید زا  خـیرات  تکرح  دزاـس و  یم  ار  خـیرات  تکرح  رهوجو  داـینب  ناـسنا ، ینورد  ياوتحم  اـی  ناـسنا  دنتـسهدقتعم  ناـشیا  تسا 
تیلع و نوناـق  ریثأـت  تحت  اـهنت  .تسا  رادـفده  تکرح  کـی  خـیرات  تکرح  ینعی  تسا ، فدـه  نتـشاد  هب  شئـالیتسا  تاـکرح ،

.تسا طبترم  زین  شفده  هب  هکلب  دشاب  شا  هتشذگ  هب  شتلع و  هب  هتسباو  هک  تسین  ملاع  یکیناکم  ياهلومرف 

رگید يوس  زا  زین  و  درادرب ، رد  ار  فده  روصت  هک  يا  هیحان  ینعی  تسا  يرکف  هبنج  هدنهد  ناشن  وس  کی  زا  ینهذ  دوجو  نیاربانب 
كرحم هدـنیآ و  مسجت  هک  ینهذ  دوجو  نیاربانب ، دزیگنا ، یم  رب  فدـه  يوس  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  يا  هدارا  ورین و  هدـنهد  ناـشن 
تردـق هدارا ، رکف و  نتـسویپ  مه  هب  اب  تسا و  هدارا  هدـنهد  ناشن  رگید  يوس  زا  هشیدـنا و  هدـنهد  ناـشن  وس  کـی  زا  تسا  خـیرات 

رد هدارا  رکفرـصنع و  ود  نیا  .دـبای  یم  قـقحت  یعاـمتجا  هنحـص  رب  یخیراـت  تیلاـعف  ینیرفآ  تـکرح  يورین  هدـنیآ و  یگدـنزاس 
.دوش یم  هدید  هدارا » رکف و   » یساسا نکر  ود  نیا  رد  ناسنا  ینورد  ياوتحم  دنتسه  ناسنا  رهوج  ریمض و  هدنهد  لیکشت  تقیقح 

اب دنـشخب ، ققحت  ار  ناسنا  ياه  فدـه  ناوت  یم  هدارا  رکف و  نتخیمآ  اب  تسا  خـیرات  كرّحم  روتوم  ناسنا  ینطاب  ياوتحم  نیاربانب 
رد هعماـج  ناـمتخاس  تسوا و  هدارا  هشیدـنا و  ینعی  ناـسنا  ینطاـب  ياوتحم  خـیرات ، تکرح  هدـنزاس  تفگ  ناوت  یم  فیـصوت  نیا 

رییغت هنوگره  دراد و  رارق  ناسنا  ینطاب  ياوتحم  يانبریز  يور  شتایـصوصخ  اه و  هشیدنا  اه ، نامزاس  اهدنویپ ، همه  اب  انب  ور  حطس 
هچنآ ساسا  رب  دوش  یم  ریغتم  زین  هعماج  مرف  نآ ، رییغت  اب  تسا و  انب  ریز  نیا  لماکت  رییغت و  عباـت  نآ  ياـنب  ور  هب  تبـسن  یلماـکت  و 
تسا لولعم  تلع و  ای  عوبتم  عبات و  هطبار  کی  هعماج ، یخیرات  یعامتجا و  يانب  ور  ناسنا و  ینطاب  ياوتحم  نیب  هطبار  دش ، دای  هک 

نآ رهاظ  انب و  ور  موق ، ره  یعامتجا  نؤوش  عاضوا و  رییغت  دیوگ  یم  مهسفنا ) اب  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال  هللا  نا  )(1) هفیرش هیآ 
.تسا هتفرگ  همـشچرس  يداینب  رییغت  نیا  زا  رگید  رییغت  ره  دشاب و  هدمآ  دیدپ  موق  دوخ  رد  هک  تسا  يرییغت  يداینب  رییغت  تسا  موق 

( مهـسفنأبام  ) رد رییغت  زا  دوصقم  تسا  یهیدـب  موق ، یعامتجا  تلاح  رییغت  ای  و  یخیرات ، تلاـح  رییغت  اـی  یعون  تلاـح  رییغت  دـننام 
هدوت نورد  رد  رییغت 
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درفود ای  درف ، کی  رییغت  هنرگو  دوش  ضوع  موق  کی  تلم و  کی  ناونع  هب  هعماـج  ینطاـب  ياوتحم  هک  يروط  هب  تسا ، تلم  ياـه 
کی لاوحا  عاضوا و  رییغت  اهنت  نیا  .دـهد  لیکـشت  ار  یموق  هعماج و  کی  رییغت  داینب  دـناوت  یمن  تلم ، هعماج و  دارفا  زا  درف  هس  اـی 
دیاـب نطاـب  رهاـظ و  رد  رییغت  لـمع  تسا  دـقتعم  نآرق  دـنک  یم  هیذـغت  تلم  موق و  نآ  دوخ  ینورد  هشیر  زا  هک  تسا  تلم  موـق و 

حیحص و ياتسار  رد  رگا  ار  يرکف  یحور و  ياوتحم  رد  رییغت  يزاس و  نورد  راک  مالسا ، ور  نیا  زا  .دور  شیپ  مه  شود  هب  شود 
راک و  ربکا » داهج   » دشاب يا  هتسیاش 

هب ار  داهج  ود  نیا  دمان و  یم  رغصا » داهج   » دوش یلمع  يا  هتـسیاش  تسرد و  تهج  رد  رگا  مه  زاب  ار  ییانب  ور  رییغت  يزاس و  نورب
یم تسد  زا  ار  دوخ  ياوتحم  ینعم و  دوش  ادج  ربکا  داهج  زا  رغـصا  داهج  رگا  هک  دنک  یم  ناونع  نینچ  دـنز و  یم  هرگ  رگیدـکی 

یلـصا لماوع  نادنمـشیدنا ، نادنمـشناد و  .دیآرب  دناوت  یمن عامتجا  خیرات و  هنحـص  رد  یقیقح  ینوگرگد  چـیه  هدـهع  زا  دـهد و 
لماوع یهورگ  .دنناد  یم  هدجوم  تلع  ار  یلماع  کی  ره  دـنا و  هدرک  رکذ  يددـعتم  لماوع  ار  یعامتجا  ياهینوگرگد  تالوحت و 

ار ناـسنا  ینطاـب  ياوتحم  یلک  روط  هب  يژولوئدـیا و  گـنهرف و  زین  یخرب  هتـسناد ، تـالوحت  تاـبالقنا و  شیادـیپ  أـشنم  ار  يداـم 
.دنناد یم  اهینوگرگد  لماع  نیرترازگرثا 

ار وا  هدارا  هشیدنا و  اهناسنا  ینورد  ياوتحم  دناد ، یم  اهناسنا  ینورد  ياوتحم  ار  یعامتجا  یـسایس و  تکراشم  أشنم  ردـص  دیهـش   
ياهدـنویپ هعومجم ي  انب و  ریز  اهناسنا ، ینورد  ياوتحم  رگید  ترابع  هب  دروآ  یم  دـیدپ  ار  اه  شبنج  ساسا  دـهد و  یم  لیکـشت 

تیعـضو اب  اـه  ناـسنا  ینورد  ياوتحم  دـنویپ  دوش  یم  بوسحم  یعاـمتجا  یگدـنز  ياـنب  ور  رهـش ، یگدـنز  راـتخاس  یعاـمتجا و 
یعامتجا تشونرـس  رییغت  هک  دراد  تلالد  نآرب  ...موقب » ریغی  ـال  هللا  نا  هیآ «  هک  تسا  یلولعم  یّلع  هطبار  یعون  رگناـیب  یعاـمتجا ،

هدـیدان ناوت  یمن  یـسایس  تکراشم  شرتسگ  رد  ار  یمومع  ياه  یهاـگآ  شقن  دراد و  یگتـسب  اـهنآ  يدرف  هدارا  رییغت  هب  اـهناسنا 
.تفرگ
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ناسنا تایح  رد  بولطم  لدم  . 1-3-1

هک تسا  لآ  هدیا  نآ  تسا  ینطاب  تالوحت  أشنم  ناسنا ، ینامرآ  بولطم و  لدـم  گرزب و  لآ  هدـیا  دنتـسه  دـقتعم  ردـص  هللا  تیآ 
ریذپلد بولطم و  یتیعـضو  هب  داقتعا  تسا  خیرات  ياه  خرچ  نیرفآ  تکرح  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  ناسنا  ینطاب  نومـضم  اوتحم و 

هب هک  یفادها  نیا  دنک و  یم  تیادـه  شا  هشیدـنا  هدارا و  اب  هتخیمآ  ناسنا ، ینهذ  دوجو  لالخ  زا  ار  خـیرات  تکرح  هبارا  هک  تسا 
.ددرگ یم  میظنت  هبیط  تایح  بولطم و  هطقن  هلیسو  هب  دماجنا  یم  خیرات  ياهخرچ  ییایوپ 

ياهینوگرگد رثکا  تلع  ناسنا  یهاوخ  ددجت  ییوج و  لامک  ترطف  هژیوب  يژولوئدیا )  هدـیقع و  هشیدـنا +   ) ناسنا ینطاب  ياوتحم 
دراد و تلاصا  هک  تسا  ناسنا  دنا و  لیصا ود  ره  هعماج  درف و  هک  دوش  یم  یسررب  لصا  نیا  هب  هجوت  اب  هیضرف  نیا  تسا  یعامتجا 

.تسا لامک  یلاعت و  بلاط  هک  یترطف  اب  ارگ  لقع  هاوخ و  نید  هاگآ ، روعش ، اب  دوجوم  کی  هیرظن ، نیا  رد  ناسنا 

.دهد یم  لیکشت  رگید  فرط  زا  رایتخا  هدارا و  فرط و  کی  زا  هشیدنا  رکف و  ار  ناسنا  ینطاب  ياوتحم  ردص  دیهش  هیرظن  ساسا  رب 
تـشونرس یلماع  اهناسنا  ینطاب  ياوتحم  رد  رییغت  اذل  .درک  دـهاوخ  رییغت  زین  وا  رادرک  راتفر و  ناسنا ، رواب  هشیدـنا و  رکف و  رییغت  اب 

تیعضو بولطم ، لدم  نآ  هلیسو  هب  دنک و  یم  یحارط  ار  رتهب  بولطم و  لدم  دوخ  هشیدنا  رکف و  رد  ناسنا  دیِآ   یم  رامش  هب  زاس 
زین ار  وا  راتفر  هزیگنا و  دریگ  یم  لکش  ناسنا  هشیدنا  نهذ و  رد  هک  یلآ  هدیا  نآ  اذل  دنک  یم  یـسانش  بیـسآ  لیلحت و  ار  دوجوم 

هب لآ  هدیا  هشیدـنا و   رکف و  رییغت  اب  دوش و  یم  عامتجا  هنحـص  رد  وا  ياهتیلاعف  همه  هزیگنا  فادـها ، نیا  دـشخب  یم تهجو  لکش 
دوجوم تیعضو  هک  دنـسرب  هجیتن  هب  مدرم  رگا  یبالقنا  لوحت  عامتجا و  هصرع  رد  درک و  دهاوخ  رییغت  زین  وا  راتفر  لامعا و  وا ، عبت 
تروص میظع  یبالقنا  دنشاب ، هتشاد  دوجوم  عضو  رییغت  رب  میمـصت  هدارا و  دشاب و  نیا  زا  رتهب  دناوت  یم  تسین و  بولطم  یتیعـضو 

دوجو هب  يا  هعماج  رد  دوجوم  عضو  رییغت  رب  هدارا  هشیدنا و  رکف و  رد  رییغت  ینعی  لماع  ود  نیا  زا  کی  ره  رگا  یلو  تفرگ  دهاوخ 
.تفرگ دهاوخن  تروص  یساسا  لوحت  بالقنا و  دیاین ،

ص:26
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يدنب عمج  - 1-4

تـسا هدش  هئارا  راک  يرظن  بوچراچ  همادا  رد  میا و  هتخادارپ  ثحب  نیا  يدـیلک  ناگژاو  میهافم و  فیراعت  هب  ادـتبا  لصف  نیا  رد 
.تسا هدش  یحارط  هئارا و  ردص  رقاب  دمحم  دیس  هللا  تیآ  دیهش  مالسا ،  ناهج  رکفتم  دنمشیدنا و  هیرظن  ساسا  رب  بوچراچ  نیا 

ناسنا ینطاب  ياوتحم  رد  رییغت  تسا  دـقتعم  مهـسفنأب » ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ّریغی  هللا ال  نا  هفیرـش «  هیآ  هب  دانتـسا  اب  ردـص  دـیهش 
.دوش یم  وا  ینوریب  راتفر  رد  لوحت  رییغت و  بجوم 

ریز ناسنا  يرکف  ینورد و  ياوتحم  تسا  رگید  فرط  زا  رایتخا  هدارا و  فرط و  کی  زا  هشیدـنا  رکف و  لماش  ناسنا  ینطاب  ياوتحم 
راـتخاس و رد  دـیآ  دـیدپ  هعماـج  ینورد  يونعم و  ياهـشزرا  تاـیحور ، رد  ینوگرگد  هاـگ  ره  تسا  اـنب  ور  یعاـمتجا  عضو  اـنب و 

يارگون شیالآ و  یب  كاپ و  ترطف  یترابع  هب  ینطاب و  ياوتحم  .دش  دهاوخ  لصاح  ینوگرگد  رییغت و  نیا  زین  هعماج  نآ  تعیبط 
رگید لماوع  هتبلا  تسا  یخیرات  یعامتجا و  تالوحت  رثکا  لولعم  هتشاد و  یعامتجا  ياهینوگرگد   رد  یمهم  مهس  هک  تسا  یمدآ 

.دننک یم  افیا  يا  هدمع  شقن  ناسنا  هدارا  هشیدنا و  اما  دنتسه ، لیخد  اهینوگرگد  نیا  رد  زین 

تسا رادفده  تکرح  کی  خیرات  تکرح  دزاس ، یم  ار  خیرات  تکرح  داینب  ناسنا ، یگشیدنا  ياوتحم  ای  ناسنا  تسا ، دقتعم  ناشیا 
ياوتحم هک  ود  نیا  دنا ، ناسنا  ریمض  هدنهد  لیکشت  ناسنا ، هدارا  رکف و  تسا  رگن  هدنیآ  دراد و  ییاغ  تلع  تکرح  نیا  ور  نیا  زا 

، ینهذ بوچراچ  نیا  زا  هدافتسا  اب  میراد  دصق  شهوژپ  نیا  رد.دنتـسه  خیرات  تکرح  مزیناکم   دنهد ، یم  لیکـشت  ار  ناسنا  ینطاب 
رد ار  تسا  هدوب  رـصاعم  ناریا  رد  یخیرات  یعامتجا و  تالوحت  همهم  للع  زا  هک  ار  تیودـهم  هزومآ  یجنم و  روهظ  راـظتنا ، شقن 

.مینک یسررب  یمالسا  بالقنا  ینید  تیوه  نیوکت 

ص:27
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جرف راظتنا  یباجیا  یبلس و  نامتفگ  ياهیگژیو  تیودهم و  هزومآ  داعبا  اه و  صخاش  اه ، هفلؤم  مود : لصف 

هراشا

ص:28
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همدقم - 2-1

، مالسا تلاسر  ییاهن  لماکت  تیمتاخ و  ودور  یم  رامش  هب  یعیش  هژیو  هب  یمالسا  تاداقتعا  نیرت  يرورـض  زا  تیودهم ، هب  داقتعا 
زج يزیچ  یـسایس ، هفـسلف  ای  خیرات  هفـسلف  يروئت و  کی  هب  تیودهم  تضهن  ندرک  رـصحنم  .تسا  دوعوم  يدهم  روهظ  هب  طونم 

.تسین يرشب  هعماج  لومش  ناهج  تضهن  نیا  نداد  لیلقت  ییامن و  کچوک 

رتارف یتح  رگندودحم و  هتفاین  میمعت  هیرظن  دنچ  ای  کی  زا  رتارف  رایسب  يزیچ  یلمع ، هصرع  رد  هچ  يرظن و  هطیح  رد  هچ  تیودهم 
شنیرفآ رهپس  يرـشب و  ملاع  تالوهجم  زا  يرایـسب  فشک  اه و  تیعقاو  قیاقح ، زا  يرایـسب  نینچ  مه  تسا و  یملع  نوناق  کی  زا 

 . (1) درادرب رد  ار 

ناوت یم  رـصح ، باب  زا  هن  ار  تیودهم  هشیدنا  دـنوش  یم  حرطم  مالک  ملع  هصرع  رد  تماما  ثحابم  هک  هتکن  نیا  هب  ناعذا  اب  هتبلا 
تیودهم هشیدنا  حرط  اذل  تسا  مالک  ملع  زا  رتارف  بتارم  هب  تیودـهم  ثحب  ياه  تیفرظ  اما  درمـش  رب  یمالک  تاداقتعا  هرمز  رد 

دنتـسه و ینامرآ  هدیا و  نینچ  تروریـص  راظتنا  رد  ملاع  رـسارس  رد  يریثک  نابطاخم  هکلب  درادن  یعانتما  اهنت  هن  ینونک  ياضف  رد 
لوا راتفگ  رد  ات  مینآ  رب  لصف  نیا  رد  .دنک  یم  نادنچ  ود  هشیدنا  نیا  فلتخم  يایاوز  یـسانش  زاب رد  ارام  هفیظو  یمومع  لابقا  نیا 

رد هتخادرپ و  نآ  ياه  هفلؤم  اهیگژیو و  یبلـس و  راظتنا  فیرعت  هب  مود  راتفگ  رد  .مینک  حیرـشت  ار  تیودـهم  هزومآ  توافتم  داـعبا 
عمج زین  رخآرد  تخادرپ و  میهاوخ  نآ  ياه  هفلؤم  اه و  هصخاش  داعبا ، هب  یباجیا  راـظتنا  ناـمتفگ  فیرعت  زا  دـعب  زین  موس  راـتفگ 

.دومن میهاوخ  يدنب 

ص:29
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لوا راتفگ  - 2-2

تیودهم هزومآ  داعبا  . 2-2-1

، نآ علـض  ره  ًاتعیبط  تسا  هدش  لیکـشت  يرـصانع  ءازجا و  زا  هک  دـیریگب  رظن  رد  یعلـض  دـنچ  لزاپ  کی  ار  تیودـهم  هزومآ  رگا 
يروئت کی  هن  تیودـهم  هک  اجنآ  زا  دـنریگ  رارق  ثحب  دروم  هناگادـج  تسیاب  یم  هک  تشاد  دـهاوخ  يا  هژیو  درکراک  فیرعت و 

رد هدش و  لیکـشت  یفلتخم  ياه  هصخاش  داعبا و  زا  دراد  ار  یفلتخم  ياه  هزوح  هب  یهدـناماس  ناوت  هک  تسا  يروئت  ارف  کی  هکلب 
اجنیا رد  .تسا  هدوب  يدج  تالوحت  رییغت و  شوختسد  هدش ، یم  هزومآ  نیا  زا  هک  يرصع  ریسافت  هب  هجوت  اب  زین  عیـشت  خیرات  لوط 

.دومن میهاوخ  یسررب  ار  نآ  یباجیا  یبلس و  شرگن  و  هتخادرپ ، تیودهم  هزومآ  داعبا  زا  دعب  دنچ  هب 

تیودهم یمالک  يداقتعا  دعب  . 2-2-2

تاداقتعا اهرواب و  رد  قیمع  يا  هشیر  تسا و  ینید  یـسایس - تایرظن  نیرت  یقرتم  نیرت و  بان  زا  یکی  تیودـهم  تماـما و  ثحب 
هک اج  نآ  زا  تسا  ینامـسآ  یجنم  روهظ  تیودـهم و  هب  داقتعا  تماما ، ثحب  رد  جرا  رپ  رـصانع  میهاـفم و  زا  یکی  .دراد  ناـیعیش 

لئاق نآ  يارب  ینایاپ  تیدودحم و  ناوت  یمن  اذل  تسا ، يرشب  یگدنز  کفنیال  ءزج  ماودم و  يرورض ، يرما  هعیش ، دزن  رد  تماما 
تسا (1). هتفای  یّلجت  مهدزاود  ماما  تبیغ  تیودهم و  رد  تماما ، دادتماور  نیا  زا  .دش 

یگدنز و نآ  اب  .تسا  نآ  نویدم  ار  دوخ  یگدنلاب  تایح و  هعیش ، دراد ، عیـشت  گنهرف  داقتعا و  رد  عیفر  سب  یهاگیاج  تیودهم 
ماهلا زکرم  ءاکتا و  هطقن  تیودهم  .دوش  یم  ییامنهار  تیاده و  دراد ، يراگتـسر  وزرآ و  دیما و  دشک ، یم  سفن  دنک ، یم  دـشر 

راظتنا نیمزرس  يورخا ، دید  زا  ناریا  نیمزرس  نبرک : يرناه  رظن  هب  .تسا  هدوب  مالسا  هدننک  ایحا  شخب و 

ص:30
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 . (1) تسا تبیغ  نامز  رد  دوعوم  تعاس  ندناسرارف  راکردنا  تسد  بیاغ ، ماما  نآ  رد  هک  يورملق  تسا ،

نادب یـصاخ  یگژیو  هدرک و  ادـج  نایدا  یمالـسا و  قرف  رگید  زا  ار  هعیـش  هک  .تسا  عیـشت  گنهرف  موهفم  نیرت  يروحم  تماما  
رد لمکم  میهافم  زا  يا  هموظنم  عیـشت ، بهذـم  رد  یتفرعم  رـصنع  نیرت  يداـینب  ناونع  هب  تماـما  رـصنع  دوجو  اـب  .تسا  هدیـشخب 
اب عقاو  رد  .دریگ  یم  لکـش  یمالـسا  مولع  نآ  عبت  هب  .دـبای و  یم  نوکت  هعیـش  گـنهرف  دریگ و  یم  لکـش  یلمع  يرظن و  تخاـس 

یموهفمهقلح و ...ورکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تلادـع  یناهج ، تموکح  لیکـشت  تیودـهم ، راظتنا ، نوچمه  يدـیلک  میهاـفم 
رد دنتسه  هعیش  يداقتعا  ناگژاو  دیلک  زج و  هک  یـساسا  میهافم  نیا  دریگ و  یم  لکـش  هعیـش  یـسایس  یعامتجا و  هشیدنا  یتفرعم 

.دماجنا یم  نید  تکرح  تماما و  موهفم  ياتسار  رد  یعامتجا  یسایس و  ياهداهن  داجیا  سیسأت و  هب  دوخ  یتفرعم  داد  نورب 

هدوب و لمع  هطیح  رد  هچ  رظن و  تحاس  رد  هچ  عیـشت  یتفرعم  مره  رد  مهم  یلـصا و  رـصانع  زا  یکی  تیودـهم  هزومآ  هک  تساذـل 
.دسر یم  ینید  یسانش  تفرعم  رد  دوخ  یلمع  يرظن و  هشیدنا  هب  تبیغ  نارود  رد  جع ) ) يدهمراظتنا لوبق  اب  عیشت  ًاساسا  تسه و 

نوچ .دراد  یمالک  یتدیقع - هاگن  هلأسم  نیا  هب  دناد و  یم  یکی  دوخ  یبهذم  ینید –  تیوه  اب  ار  تیودهم  عوضوم  هعیش  هراومه 
نیودت و تیودهم ، هزومآ  ساسارب  هعیـش  کیروئت  همان  ماظن .دیآ  یم  رامـش  هب  هعیـش  رکفت  يانب  ریز  هاگ و  هیکت  تیودهم  هشیدنا 

نوئش هویش و  طیارش ، دروم  رد  تنس  لها  هعیش و  هاگدید  نایم  هک  تسا  يرهوج  یساسا و  توافت  نامه  نیا  تسا  هدیدرگ  میظنت 
.دوش یم  هدید  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  دعب  ینید  يربهر 

تیودهم هلئسم  هب  هعیش  ياکتا  یلصا  لماع  تفالخ " هلئسم  یسانش و  ماما  هلوقم "  هب  یعیش  یمالک  شرگن  يرکف و  ینابم  تلاصا 
تایح رد  عیشت ، هزادنا  هب  مالسا  یلخاد  هزوح  رد  يا  هقرف چیه  تسا  هدروخ  هرگ  هعیش  نایک  هب  تیودهم  هزومآ  تهج  نیا  زا  تسا 

.تسا هدوبن  تیودهم  هشیدنا  زا  رثأتم  دوخ  یگنهرف  یعامتجا  یسایس – 

ص:31

ص 21. مالسا ،  رد  يونعم  رکفت  قافآ  نبرک ، يرناه  - 1
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تیودهم یعامتجا  دعب  . 2-2-3

، دنتـسین رادروخرب  تیعماج  نآ  زا  نایدا  ریاس  هک  تسا  رادروخرب  یتیعماـج  زا  مالـسا  نید  هک  تسا  نیا  رب  اـم  داـقتعا  هک  اـجنآ  زا 
هجوت یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ، یـسایس ، يایاوز  ات  يدابع  يدرف - يایاوز  زا  ناـسنا  یگدـنز  ياـیاوز  داـعبا و  همه  هب  مالـسا 

ات هتفرگ  يدابع  ییزج و  يدرف  ماکحا  زا  یمالسا  قوقح  مالسا و  فیلاکت  مالسا ، ماکحا  مالسا ، نید  نیمارف  رگید  ترابع  هب  دراد 
ًاساسا تسا و  ینید  رـصانع  نیرت  یلـصا  زا  یکی  هک  تیودهم  هزومآ  اذلف  دریگ  یم  رب  رد  ار  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، ماکحا 

.دهد یم  ششوپ  ار  هعیش  یعامتجا  یگدنز  هک  تسا  ییاه  هرازگ  ياراد  تسا  یمالسا  تعیرش  مّمتم  لمکم و 

ریثأت ناسنا  یعامتجا  راتفر  هعماج و  رب  شیوخ  رـصانع  طسوت  تیودهم  هزومآ  نآ ، رد  هک  تسا  يا  هزوح  تیودهم  یعامتجا  دـعب 
.دراذگ یم 

، هعیـش یعامتجا  یگدـنز  رب  هزومآ ، نیا  درکراک  يراذـگرثا و  تیفیک  نییبت  لّفکتم  تیودـهم  یعامتجا  تاـعلاطم  هزوح  عقاو  رد 
.تسا نآ  یعامتجا  ياهدمایپ  راثآ و 

تیودهم یسایس  دعب  . 2-2-4

هزومآ نیا  یسایس  دعب  تسا  هدوب  يددعتم  ثداوح  نتسبآ  مالسا  خیرات  هکلب  عیشت  خیرات  لوط  رد  هک  تیودهم  مهم  داعبا  زا  یکی 
ینعی تسا  هدروخ  دـنویپ  یـسایس  ثحابم  نیرت  کـیژتارتسا کـیژتارتسا و  ثحاـبم  نیرت  یـسایس  اـب  تیودـهم  هک  اـجنآ  زا  .تسا 
هدروخ هرگ  تیودهم  هزومآ  ابدنتـسه  یـسایس  ّدج  هب  یمیهافم  هک  ...و  هعماج  ندش  هقبط  یب  يزیتس ، ملظ  تلادع ، نوچ  یمیهافم 

.میزادرپ یم تسایس  هزوح  رد  هزومآ  نیا  ياهدرکراک  ریثأت و  هب  اذل  میناد و  یم یسایس  ثحب  کی  ار  تیودهم  ام  ورنیا  زا  دنا 

.تسا یمالسا  فراعم  ياه  هزوح ریاس  مالسا و  یسایس  هشیدنا  زا  یقیفلت  عقاو  رد  تیودهم  هزومآ  یسایس  دعب  رد  شواک 

ص:32
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هک اجنآ  زا  اما  تسا  هدش  یسررب  یخیرات  ای  یمالک  هیواز  زا  ًاتدمع  ثحب  نیا  تیودهم  هزومآ  باب  رد  یخیرات  یناوخزاب  کی  رد 
یسایس دعب  هعیش ، یـسایس  هشیدنا  رد  تماما  رـصنع  تیروحم  هب  هجوت  اب  ددعتم ، هوجو  فلتخم و  داعبا  اب  تسا  يروشنم  تیودهم 

یمالـسا فراعم  هزوح  رد  یمهم  یـسایس  دعب  یمالـسا ، تیودهم  هزومآ  تهج  نیا  زا  دنک  یم  ادیپ  نادـنچ  ود  یتیمها  تیودـهم 
.دراد

هتـشاد نایعیـش  یـسایس  یگدنز  هزوحرب  ار  یتاریثأت  هعیـش ، یـسایس  تایح  یخیرات  هاگرذگ  رد  تیودهم  هزومآ  هک  میرواب  نیا  رب 
ترـضح .تسا  هلأسم  نیا  هب  نایعیـش  رواب  داقتعا و  رد  تیودـهم  هزومآ  موهفم  قمع  زا  یـشان  یـسایس  يریذـپ  ریثأـت  نیا  هک  تسا 

یم رامش  هب  رضاح  رصع  رد  تماما  مات  قادصم  تسا و  (ص ) مالسا یمارگ  ربمایپ  صوصنم  نیـشناج  هدزاود  زا  یکی  جع )  ) يدهم
چیه لحن  للم و  رد  یناتسرهش  ریبعت  هب  (1) و  تسا هتشاد  یمالسا  هعماج  رد  یمهم  یـسایس  دعب  ادتبا ، نامه  زا  تماما  هزومآ  .دور 

.(2) تسا هتخیرن  ار  اه  نوخ  هدرکن و  هنهرب  ار  اهریشمش  (ص ) ربمایپ ینیشناج  تماما و  هزادنا  هب  یعوضوم 

قلخدوخ یسایس  نیزو  همانراک  رد  ار  یگرزب  تاراختفا  یحالـصا و  ياه  تکرح  تیودهم ، هزومآ  زا  يریذپوگلا  ماهلا و  اب  هعیش 
ماـما يربـهر  هب  ناریا  رد  یعیـش  رکفت  اـب  یمالـسا  تموـکح  رارقتـسا  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  ناـیم  نیا  رد  هـک  تـسا  هدوـمن 
یعیـش هعماج  هب  هک  دومن  داـی  هعیـش ، یـسایس  تازراـبم  فطع  هطقن  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  هعیـش  تیناـحور  تیادـه  و  هر ) ) ینیمخ

يدیلک و شقن  کی  هعیش ، یسایس  تایح  رد  تیودهم  تشاد  رواب  شقن  دیشخب  هرابود  یتایح  مالـسا  ناهج  هب  فعاضم و  شیور 
هک تسا  يژرنا  عبنم  نینچ  زا  يرادروخرب  رطاخ  هب  یعیش  گنهرف  یگدنلاب  ییایوپ و  یگدنزرـس ، طاشن و  اریز  تسا  هدننک  نییعت 

.دراد رارق  یعیش  رکفت  نوناک  رد 

ص:33

ص 24. نشور ،  هدنیآ  تاراشتنا   ، تیودهم تسایس و  کل ، زورهب  اضر  مالغ   . 1 - 1
ص 24. ج1 ، لحن ، للم و   . 2 - 2
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مودراتفگ - 2-3

عورشم تموکح  لیطعت  راظتنا و  یبلس  نامتفگ  . 2-3-1

يورارف ناس  نیدب  دش و  دیدشت  نایعیـش  نایم  رد  سوسحم  تروصب  راظتنا ، تلاح  جـع )  ) نامز ماما  تبیغ  نارود  يریگ  لکـش  اب 
ماـما تفرعم  مدـع  یهجوت و  یب  هک  يروـط  هب  دنتـسه  ع )  ) ماـما روـهظ  رظتنم  هراوـمه  نآ  رد  هک  دریگ  یم  لکـش  یناـمتفگ  هعیش 

 . (1) تسا هدش  یفرعم  تیلهاج  مالسا و  نیب  زرم  (ع  ) رصع

تاداـقتعا و زا  وا ، روـهظ  راـظتنا  هدـش و  نییعت  شیپ  زا  نشور و  ياـه  یگژیو  اـب  ینامـسآ  شخب  تاـجن  یجنم و  روـهظ  هـب  رواـب 
تبثم یفنم و  مسق  ود  هب  ار  راـظتنا  موهفم  یلک  روط  هب  يرهطم  دیهـش  راوگرزبداتـسا  .تسا  نایعیـش  یـساسا  راد و  هشیر  ياـهرواب 

يا هنوگ  هب  تسا ، شخب  كرحت  نیرفآ و  ورین  تسا ، روآ  دهعت  تسا ، هدنرادهگن  هدنزاس و  هک  يراظتنا  .دنک 1 - یم  يدنب  هقبط 
جلف تسا ، شخب  تراسا  تسا ، رگناریو  تسا ، هانگ  هک  يراظتنا  و  - 2 .دوش هدرمش  یتسرپ  قح  تدابع و  یعون  دناوت  یم  هک  تسا 

.(2) ددرگ بوسحم  دیاب  يرگیحابا  " یعون "  تسا و  هدننک 

، تئارق ود  نیا  هک  ددرگ  یم رب  هدـمع  تشادرب  ود  هب  اهنآ  عماـج  ردـق  هک  تسا  هدـش  جرف  راـظتنا  زا  یتواـفتم  ياهتـشادرب  هراومه 
زا یلاعفنا  عضوم  ای  .تسا  هدرک  میـسرت  تبیغ  رـصع  خیرات  صخالاب  مالـسا ، خـیرات  لوط  رد  ار  یمالـسا  هعماج  نیوکت  یـسدنهم 

هـشیپ ار  ینیـشن  تلزع  اوزنا و  هار  دز و  یم  ناهد  هب  توکـس  رهم  يرابکتـسا  هناروّزم و  ياه  تکرح  لـباقم  رد  هداد و  ناـشن  دوخ 
هداد و ناشن  دوخ  زا  هدـنزاس  لاعف و  شنکاو  ای  دربب  نیب  زا  ار  ملاظم  هشیر  دـنک و  روهظ  بئاغ  ماما  هک  يزور  دـیما  هب  تسا  هدرک 

لوا تشادرب  رد  روهظ  طرش  شیپ  رگید ، ترابع  هب  دنا  هتخادرپ  روهظ  يزاس  هنیمز  هب  هدومن و  تمواقم  لطاب  ياهتسایس  لباقم  رد 
یم هعماج  رد  داسف  ملظ و  عویش 

ص:34

.1383 نارهت ، ، راپاچ رشن  یسایس ، مولع  گنهرف  دار ، يراشفا  ونیم  یشخب و  اقآ  یلع  - 1
ص 15. اردص ، تاراشتنا  نارهت ، خیرات ، هفسلف  هاگدید  زا  (ع ) يدهم بالقنا  مایق و  یضترم ، يرهطم ، یضترم  - 2
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جرف راظتنا  زا  تشادرب  ود  نیا  دشاب  یم  ترضح  روهظ  يارب  یعامتجا  یگدامآ  یهاوخ و  تلادع  شرتسگ  مود ، تئارق  رد  دشاب و 
.تسا هدوب  راذگ  ریثأت  یمالسا  هعماج  تشونرس  رد  یعامتجا  یسایس و  يداصتقا ، يداقتعا ، اه ي  هزوح  همه  رد 

یبلس راظتنا  . 2-3-2

اب عیشت  ًالوصا  تسه و  هدوب و  لمع  تحاس  رد  هچ  رظن و  هطیح  رد  هچ  عیشت  یتفرعم  هموظنم  مهم  یلـصا و  رـصانع  زا  یکی  راظتنا ،
مخ چیپرپ و  نالاد  رد  هژاو ، نیا  اما  .دسر  یم  ینید  یـسانش  تفرعم  رد  دوخ  یلمع  يرظن و  هشیدنا  هب  تبیغ  رـصع  رد  راظتنا  لوبق 

نایعیش یعامتجا  راتفر  یـسایس و  تایبدا  رب  مکاح  اهلاس  هک  یتئارق  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  یفلتخم  ياه  باعل  گنر و  عیـشت ، خیرات 
ترـضح روهظ  هدـیدپ  هک  دوش  یم  قالطا  یناسک  هاگدـید  هب  یبلـس ، راـظتنا  .تسا  هدوب  هناـیارگ  سپاو  لـعفنم و  هاـگن  کـی  دوب 

هنوگ چـیه  اذـلف  دنتـسین  لئاق  ینادـنچ  شقن  یعیبط ، یناسنا و  لماوع  يارب  دـنناد و  یم  یهلا  ّتیـشم  هدارا و  لولعم  اـهنت  ار  تجح 
، راظتنا عوضوم  هب  هنالعفنم  یفنم و  یقلت  نیا  همشچرس  .دنبات  یمن  رب  فّلکم  يارب  تبیغ  رصع  رد  ار  یعامتجا  فیلکت  تیلوئسم و 

رصع رد  یتکرح  مایق و  هنوگ  ره  یفن  دروم  رد  هک  دوش  یم  یشان  یتایاور  یخرب  دافم  هب  تبـسن  میقع  تشادرب  یحطـس و  هاگن  زا 
یمچرپ ره  دومرف : ریـصب  وبا  هب  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  .تسا  هدـش  لقن  نآ  ندوب  ماجرفان  ای  نالطب و  راـظتنا و 

 . (1) تسا ادخ  تعاطا  زا  جورخ  وا  تعاطا  هدوب ، توغاط  نآ  بحاص  دوش ، هتشارفارب  جع )  ) مئاق ترضح  مایق  زا  لبق 

یعامتجا و حالصا  تهج  رد  یمادقا  عون  ره  تسا  يرگیرابخا  گنهرف  زا  بعشنم  هک  تیاور  نیا  رهاظ  زا  یبلـس  شناوخ  عون  نیا 
لیبق نیا  هکنیا  زا  لـفاغ  .درک  یم  فیرعت  نارظتنم  تلاـسر  هناـگی  ار  توکـس  ینیـشن و  هلچ  .دومن و  یم  دادـملق  لـطاب  ار  یـسایس 

هنایارگ حالصا  تکرح  مایق و  عون  ره  هن  دریگ  تروص  جع ) ) دوعوم يدهم  مان  هب  هک  تسا  رظان  ییاه  مایق  هب  تایاور 

ص:35

ثیداحالا مجعم  یلماع ، یناروک  یلع  ّلج ؛ وّزع  هللا  نود  نم  دـبعی  توغاط  اـهبحاصف  جـع ،)  ) مئاـقلا ماـیق  لـبق  عفرت  ۀـیار  لـک  - 1
ص 431. ج 3 ، جع ،)  ) يدهملا مامالا 
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رب يارب  تبیغ  رصع  رد  شالت  هنوگ  ره  اهنت  هن  تشادرب ، نیا  ساسا  رب  .دشاب  ماع  حطس  رد  دیحوت  هماقا  نید و  يایحا  تهج  رد  هک 
داتـسا اذـل  .تشگ  یم  ترـضح  مایق  ریخأت  هب  رجنم  تشاد و  سوکعم  هجیتن  هکلب  تسا  هجیتن  یب  لطاب و  یمالـسا ، تموکح  ییاـپ 

زا مدرم  يرـشق  تشادرب  دـننک : یم  ناـیب  نینچ  هدومن و  رگ  ناریو  راـظتنا  هب  ریبـعت  راـظتنا ، نیا  زا  يرهطم  دیهـش  موحرم  راوـگرزب 
ملظ جاور  هعاشا و  شرتسگ و  زا  طقف  طقف و  دراد و  يراجفنا  تیهام  ًافرص  هک  تسا  نیا  دوعوم  يدهم  بالقنا  مایق و  تیودهم و 

.(1) دوش یم  یشان  اه  یهابت  اه و  یشک  قح  اه ، قانتخا  اه و 

حالصا تبثم و  لمع  هاگ  ره  .دیآ و  یم  باسح  هب  نشور  هطقن  کی  حالـصا ، ره  اریز  تسا  موکحم  یحالـصا  ره  شرگن ، نیا  رد 
نیرتهب يرگیحابا ، گنهرف  داـسف و  جـیورت  سپ  ددرگ ، یم  نکمم  ریغ  عوقولا و  دـیعب  روهظ  دریذـپ  تروص  هعماـج  رد  یعاـمتجا 

، اما تشاد  دوجو  ناـسون  فعـض و  تدـش و  زین  راـظتنا  یطیرفت  نارادـفرط  نیب  رد  .تسا  راـظتنا  جرف و  عیرـست  تهج  رد  تمدـخ 
.دنتشاد رظن  قافتا  نآ  رد  هک  دوب  تانایرج  نیا  كرتشم  لوصا  وزج  روما  حالصا  مدع  یفیلکتالب و  یتشگرس ،

داقتنا اب  ماما ، تسا  هتفرگ  رارق  دزـشوگ  تقد و  دروم  تائارق  عونت  نیا  زین  هللا  حور  ماما  بالقنا  ریبک  رامعم  تاراـهظا  تاـنایب و  رد 
.دندومرف دزشوگ  رّرکم  شیوخ  تانایب  رد  ار  اهنآ  فارحنا  هیواز  رکف ، نیا  نابحاص  زا 

زا ار  جع ) ) نامز ماما  جرف  دـننک و  اعد  دننیـشنب و  لزنم  رد  هینیـسح و  رد  دجـسم ، رد  هک  دـنناد  یم  نیا  هب  ار  جرف  راظتنا  اه  یـضعب 
...دنهاوخب ادخ 

رب درذگ ، یم  هچ  ناهج  رد  هک  نیا  هب  میـشاب  هتـشادن  راک  ام  هک  تسا  نیا  دنتفگ  یم  ار  جرف  راظتنا  هک  دـندوب  يرگید  هتـسد  کی 
يارب مینک ، یم  لمع  ار  نامدوخ  ياه  فیلکت  ام  میشاب ، هتـشادن  راک  اهزیچ  نیا  هب  درذگ ، یم  هچ  ام  ّتلم  رب  درذگ ، یم  هچ  اهتلم 

...دننک یم  تسرد  هللا  ءاش  نا  دنیایب  ترضح  دوخ  مه  روما  نیا  زا  يریگولج 

ص:36
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فورعم هب  رما  مینکن ، رکنم  زا  یهن  دیاب  ام  دیایب ، ترـضح  ات  دوشب  تیـصعم  زا  رپ  ملاع  دیاب  بوخ !  هک  دنتفگ  یم  يا  هتـسد  کی 
...دوش کیدزن  جرف  هک  دوشب  دایز  ناهانگ  دننکب ، دنهاوخ  یم  يراک  ره  مدرم  ات  مینکن  مه 

روج ملظ و  زا  رپ  ایند  ات  هانگ  هب  ار  مدرم  درک  توعد  ناهانگ ، هب  دز  نماد  دیاب  دنتفگ  یم  دـندوب و  رتالاب  مه  نیا  زا  يا  هتـسد  کی 
...دنروایب فیرشت  جع ) ) ترضح دوش و 

مالـسا فالخ  رب  تسا و  لطاب  تموکح  نیا  دوشب  ققحم  تبیغ  نامز  رد  رگا  یتموکح  ره  دنتفگ  یم  هک  دـندوب  رگید  هتـسد  کی 
.(1) تسا

مالـسا فـالخ  رب  تسا و  لـطاب  تموکح  نیا  دوش  ققحم  تبیغ  ناـمز  رد  رگا  یتموکح  ره  دـنتفگ : یم  هک  دـندوب  يرگید  هتـسد 
، مَلَع نآ  ترـضح ، روهظ  زا  لبق  دوش  دنلب  یمَلَع  ره  هک  رما  نیا  رب  تسا  هدش  دراو  هک  یتایاور  یـضعب  هب  دندوب  رورغم  اهنآ  .تسا 

مَلَع دـنک ، دـنلب  مَلَع  سک  ره  هک  تایاور ، نآ  هک  یتروص  رد  دـشاب  یتموکح  ره  هن ، هک  دـندوب  هدرک  لایخ  اهنآ  تسا  لـطاب  ملع 
رگید نامفیلکت  هک  تسا  نیا  شیانعم  ایآ  دشاب ، یتایاور  وچمه  کی  هک  مینک  یم  ضرف  ام  الاح  دنک  دنلب  تیودهم  ناونعب  يدهم 

؟  (2) تسا طقاس 

.تسا جرف  راظتنا  فالخ  رب  نیا  دشاب ، یتموکح  ره  هک  دندرک  لایخ  ...دوشب  دنلب  یمَلَع  ره  هک  دنیوگ  یم  هک  ییاهنیا 

عفر يارب  یحالـصا  شالت  لعف و  هنوگ  ره  دـنناد و  یمن  زیاج  ار  تموکح  لیکـشت  تبیغ ، نامز  رد  هک  یناسک  شهوکن  اب  ناـشیا 
َنیکِرشملا وِلتاق  َو  دیوگ :  یم  هک  یمالسا  نادرخ !  یب  يا  دیامرف : یم  نانآ  هب  باطخ  دنرامـش ، یم  مارح  ار  ضیعبت  داسف و  ملظ و 

َ و مُهوُُمتفِقث ُثیَح  مُهُوُلتقاَو  دیوگ : یم  هک  یمالـسا  دیوش ؟ نارگید  همعط  ات  دینیـشنب  دیوگ  یم  ایآ  ، (3) هفاک مُکَنُوِلتاُقی  امَک  ًهّفاک 
امش رب  نارگید  ات  دیراذگب  تسد  يور  تسد  دیوگ  یم  ایآ   ، (4) مُکوجَرخَأ ُثیَح  نِم  ِمُهوُجِرخََأ 
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یمالسا دینک ؟ نارگید  میلـستار  دوخ  دیوگ  یم   ، (1) مُکَنُوِلتاُقی َنیّذلا  ِهللا  ِلیبَس  یف  اُولتِاق  َو  دیوگ : یم  هک  یمالـسا  دـنوش ؟ هریچ 
 " "(2) و راّنلا ۀـنّجلا و  دـیلاقم  فویّـسلا  فیّـسلا و  ّالا  سانلا  میقی  الو  فیـسلا  ّلض  تحت  فیـسلا و  یف  هّلک  ریخلا  : " دـیوگ یم  هک 

نیدهاجملا باب  هل  لاقی  باب  هّنجلل 

یم زاب  گنج  شـشوک و  زا  ار  مدرم  ایآ  روشک  لالقتـسا  يارب  بناـجا و  اـب  گـنج  يارب  رگید  ثیداـحا  تاـیآ و  اـه  دـص  "(3)و 
؟(4) دراد

نآ داسف  هب  دیابن  دوش و  اهر  دوخ  لاح  هب  یتسیاب  هعماج  هک  تسا  انعم  نیا  هب  جرف  راظتنا  هب  هنایارگاو  یطیرفت و  هاگدـید  نیاربانب ،
، تفرگ ار  ناهانگ  داسف و  يولج  دیابن  اهنت  هن  دندقتعم  هدیقع  نیا  زا  رتارف  زین  يا  هدع  دیآ ، مهارف  روهظ  هنیمز  ات  داد  ناشن  یهجوت 

.(5) دیآ مهارف  جع )  ) يدهم ترضح  روهظ  هنیمز  رتشیب  هچ  ره  ات  دز  نماد  اهنآ  هب  یتسیاب  هکلب 

اب دننک و  یمن  کمک  یتکرح  لوحت و  چیه  هب  هتـسناد و  تسکـش  هب  موکحم  ار  يا  هنابلط  حالـصا  تکرح  ره  نانیا  اتـسار  نیا  رد 
ضغب یعون  اب  رکنم  زا  نایهان  فورعم و  هب  نارمآ  نادهاجم و  ناحلصم و  هب  ًاعبط  هورگ  نیا  دنرگن "  یم  ینیبدب  اب  اه  تکرح  همه 
دنشابن مه  هانگ  لها  دوخ  رگا  سکعرب  .دنرامـش  یم  جع ) ) يدهم مایق  روهظ و  نازادنا  ریخأت  زا  ار  نانآ  اریز  دنرگن  یم  توادع  و 
.دنیامن یم  مهارف  ار  روهظ  تامدقم  نانیا  اریز  دنرگن  یم  داسف  نالماع  ناراکهانگ و  هب  تیاضر  یعون  اب  هشیدنا  ریمض و  قمع  رد 

تاررقم دودـح و  رد  یلیطعت  یعوـن  هب  رجنم  هک  جرف ، راـظتنا  عوـن  نیا  و  جـع ) ) يدـهم ماـیق  روـهظ و  زا  تشادرب  عوـن  نیا  ًاـتعیبط 
یمالـسا و نیزاوم  اب  هجو  چیه  هب  هدش و  هدرمـش  دیاب  يرگ  یحابا  یعون  دوش  یم  ناربکتـسم  هلیـسو  هب  داسف  شرتسگ  یمالـسا و 

.درادن تقباطم  ینآرق 
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هعماج ي رد  یگنهرف و …  یـسایس ، یعامتجا ، یگدـنز  يایاوز  رگید  رب  ار  دوخ  تاریثأت  راظتنا ، زا  یحطـس  يرـشق و  شرگن  نیا 
، يداـقتعا داـعبا  رد  یبلـس  راـظتنا  يراذـگریثأت  تیفیک  هب  شخب  نیا  رد  دوـمن  دوـخ  زا  رثأـتم  ار  اـه  هزوـح  نـیا  تشاذـگ و  یعیش 

.مینک یم  یسررب  یبلس  دعب  رد  ار  کیره  ياه  هفلؤم  میزادرپ و  یم  هعیش  هعماج ي  رد  یسایس  و  یعامتجا ،

راظتنا یبلس  نامتفگ  یمالک  يداقتعا - ياهیگژیو  . 2-3-3

یم ادیپ  نید  زا  هک  یمهف  یسانش و  تفرعم  ساسارب  رادنید  ناسنا  تسا و  لمع  رظن و  رد  ینید  تافارحنا  ساسا  نید ، زا  مهف  ءوس 
ینهذ هیالو ي  تاداقتعا  هزوح  رد  تدش  هب  هک  ینید  ياه  هرازگ  زا  یکی  دزادرپ  یم  شیوخ  یعامتجا  یگدنز  یهدناماس  هب  دنک 

یم ناوتان  ینیع  تفرعم  هب  ندیسر  رد  ار  یناسنا  لقع  نویرابخا ، .تسا  جرف  راظتنا  تفرگرارق ، یمهف  جک  مهف و  ءوس  أشنم  عامتجا 
رب دـنناد  یم  دنتـسم  ینتبم و  ار  دوـخ  ملع  تفرعم و  دـنناد و  یمن  تجح  ار  نآرق  ناـبز و  یفرع  تلـالد  رهاوـظ و  تیجح  دـنناد و 

كرت تبیغ ، رصع  رد  ناطلس  رب  جورخ  تیجح  مدع  رب  دراد  تلالد  هک  یتایاورو  ربص  هیقت ، لثم  ینید  تنـس  رد  یمیهافم  هلـسلس 
ماما حلص  هذبر ، هب  رذابا  دیعبت  رب  ماما  ضارتعا  مدع  رکبوبا و  اب  (ع ) یلع ماما  لثم  همئا ، ياهراتفر  زا  یخرب  ینیشن و  تلزع  داهج و 

.دش یمالسا  هعماج  رد  نهذ  داقتعا و  هزوح  رد  یفنم  راظتنا  ینابم  ساسا و  دراوم ، نیا  .کلذ  لاثما  و  (ع ) نسح

ییارگ لقن  درکیور  دیدشت  . 2-3-4

ات دندیـشوک  یم  تالوقنم )  ) تایاور ثیداحا و  رب  هیکت  اب  هک  یهورگ  دنتفرگ  لکـش  یعیـش  ناملاع  رد  زیامتم  هورگ  ود  هتفر  هتفر 
نانآ هب  ییوگ  خـساپ  یپ  رد  یعامتجا  طیارـش  هثدحتـسم و  لئاسم  هب  هجوت  اـب  رگید  هورگ  دـنهد و  نت  صن ، زا  یطخت  نیرتمک  هب 

جک هیاـس  رد  ارگ  لـقن  هورگ  .دوش  یم  داـی  ارگ ، لـقع  ارگ و  لـقن  هب  درکیور  ود  نیا  زا  دـندرک  هئارا  ون  ياـه  هیباوج  دـندمآرب و 
ياضتقا هب  لمع  ناموصعم و  ياه  تیاور  لقن  رد  ار  ینید  ناملاع  مهم  هفیظو  اـهنت  دوجوم ، ثیداـحا  هیاـپ  رب  راـظتنا ، هزومآ  یمهف 

مه هک  اجنآ  زا  دندرک و  یم  یبایزرا  نایعیش  هب  ناشغالبا  نانآ و 

ص:39
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روهظ زا  شیپ  ياه  تموکح  همه  یهجوت ، لباق  تایاور  مه  داد و  یم  ناشن  ار  تموکح  زا  ندوب  رود  هعیش ، ناماما  بلاغ  هریس ي 
یبلس راظتنا  گنهرف  هک  تفرگ  لکـش  هزومآ  نیا  زا  یباتژک  هدوت ، داقتعا  نهذ و  رد  . (1) درک یم  یقلت  عورشمان  ار  راظتنا ) رصع  )

.دومن تیبثت  یمالسا  هعماج  داحآ  ناور  حور و  رد  ار 

( ییارگریدقت  ) ییارگربج شرگن  هعسوت  . 2-3-5

تامادقا همه  زین  نآ و  یعطق  ییاهن و  ياه  هناشن  لماوع و  هن  دوب و  نشور  دوعوم  روهظ  تقو  هن  هک ، اجنآ  زا  نایارگ  لقن  هرگن  رد 
اه تیاور  زا  يا  هراپ  رد  زین  روهظ  زا  سپ  ياه  نایرج  تایئزج  دوب و  بئاغ  ماما  هدـهع ي  رب  یعامتجا  یـسایس و  یگنهرف ، نـالک 

صاخ یقلت  اب  رکفت  نیا  هکنآ  سپ  زا  دمآ و  دـیدپ  یفنم  راظتنا  گنهرف  بلاق  رد  یعامتجا  ربج  هب  یلیم  مارآ  مارآ  .دوب  هدـش  رکذ 
عضو شریذپ  دنامب  یلاخ  نایعیش  ياه  وپاکت  اهششوک و  زا  هعماج  یعامتجا  یـسایس  - گرزب  ياه  هصرع  ات  دش  یم  بجوم  دوخ 

ياهـششوک هب  هاگدـید  نیا  ناراداوه  تشاذـگ و  ياـج  رب  ار  دوخ  ریثأـت  ناـشیا  دزن  رد  نآ ، نتـسناد  یعطق  یهلا  ریدـقت  دوـجوم و 
دـندرک و هشیپ  اوزنا  دـش ، یم  دای  هنتف  هب  اهنآ  زا  هک  یـسایس  ثداوح  ربارب  رد  دـندرک و  هدنـسب  یعاـمتجا  هصرع  رد  درخ  ییزج و 

ماظن اب  لماعت  هنوگره  دننکن و  هشیپ  ار  یهار  توکس ، زج  ات  دندیـشوک  لمع  هطیح  رد  دندیـشک و  رانک  ار  دوخ  تیلوئـسم  تحاس 
.(2) دننک مالعا  مارح  لطاب و  ار  هیوس  ود  ياه  لماعت  بلاق  رد  هچ  ملظ و  دض  ياه  شبنج  بلاق  رد  هچ  مکاح ،

يرگ یحابا  گنهرف  جیورت  . 2-3-6

همدـقم متـس ، داسف و  جـیورت  تایاور ، زا  یـضعب  زا  یمهفدـب  اب  هک  دیـسر  يدـح  هب  راظتنا  زا  هناینب  یفنم  فارحنا  رد  شرگن  هیواز 
.دش هتشادنپ  روهظ 
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2،ص116. دلج
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بهتلم و نانچ  عاضوا  دیاب  ناهج  حالـصا  يارب  هک  رواب  نیا  رب  دندوب و  لئاق  يراجفنا  تیهام  راظتنا ، يارب  هاگدید  نیا  نارادـفرط 
قیاقح هیجوت  هب  هک  دوب  يرگ  یحابا  یعون  جیورت  هاگدید  نیا  .دـندیزرو  یم  رارـصا  دـسرب  راجفنا  هلحرم  هب  هک  ددرگ  شودـخم 

فورعم و هب  نارمآ  و  نادـهاجم ، ناحلـصم ، يرکف ، پیت  نیا  تخادرپ  یم  ناـملاظ  ناربکتـسم و  ربارب  رد  ندـش  میلـست  دوـجوم و 
زا دنـشابن  نایـسن  هانگ و  لـها  دوخ  يدرف  یـصخش و  میرح  رد  رگا  دنرامـش و  یمروهظ  رما  رد  نازادـنا  ریخأـت  ار  رکنم  زا  ناـیهان 

ییارقهق ریس  کی  ار  هعماج  ریـسم  ًالمع  دنراد و  یعامتجا  دسافم  یـصاعم و  زا  تیاضر  یلدمه و  یعون  ناشنطاب  هشیدنا و  قامعا 
.دنتسناد یم 

راظتنا یبلس  نامتفگ  یعامتجا  ياه  یگژیو  . 2-3-7

: ناسنا یلقادح  رایتخا  . 2-3-7-1

هب نارظتنم  یهجوت  یب  دز و  یم  نماد  ییارگربج  هب  ناهنپ  ادـیپ و  راـظتنا ، هلمج  زا  تیودـهم  گـنهرف  رب  ییارگ  لـقن  شرگن  هبلغ 
مهارف هب  هجوت  اب  ارگ  لقع  درکیور  رد  هک  یلاح  رد  دـش ، یم  بجوم  یطارفا  ییارگریدـقت  هب  دامتعا  اب  ار  شیوخ  ياه  تیلوئـسم 
ورملق .دوش  یم  ادیپ  یناسنا  رایتخا  هب  دامتعا  زا  ینـشور  شیامن  ینید ، نوتم  نیرت  سدقم  رد  یناسنا  لقع  ياهتیلاعف  هصرع  ندـمآ 
میهافم رظتنم و  درف  نیب  طابترا  هریاد  ندـش  قیـض  اب  دوش و  یم  دودـحم  رایـسب  هاگن  نیا  رد  ناسنا  یـسایس  یعاـمتجا و  ياـهتیلاعف 

.دوش یم  رتدودحم  ناسنا  تارایتخا  ورملق  هاگآدوخان  یعامتجا 

: ینید تاررقم  دودح و  ندش  لیطعت  . 2-3-7-2

فورعم و هب  رما  یلیطعت  صخألاب  مالسا ، میلاعت  تاروتسد و  یفن  نیملـسم ، یعامتجا  تایح  رد  یفنم  راظتنا  ياهداد  نورب  زا  یکی 
ینابم لوصا و  تیاعر  اب  هک  دنیآ  یم  رامش  هب  هعیش  گنهرف  یـساسا  رـصانع  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .تسا  رکنم  زا  یهن 

نوکس ییاتسیا و  هب  هعماج  نآ  میرح  دودح و  تیاعر  مدعاب  دوش و  یم  نیمضت  نوگانوگ  داعبا  رد  هعماج  تمالس  نآ 

ص:41
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ناحلـصم و هب  هک  تسا  نیا  رکفت  عون  نیا  همزـال ي  دـناد و  یم يرگ  یحاـبا یعوـن  ار  تشادرب  عوـن  نیا  يرهطم  دیهـش  دـسر  یم 
.(1) دوش هتسیرگن  هنوگ  تلادع  هاگن  اب  رکنم  زا  نایهان  فورعم و  هب  نارمآ  نادهاجم و 

یعامتجا یگتخیسگ  مه  زا  یبلطاوزنا و  . 2-3-7-3

یلصا عالـضا  زا  یکی  دراد  یتسودایند  بجع و  یهاوخدوخ ، یقالخا ، لیاذر  رد  هشیر  هک  یـصخش  ییوج  تعفنم  یبلط و  تیفاع 
يداحتاو فالتئا  یصخش ، ییوج  تعفنم  یبلط و  تیفاع  یـشیدنا ، جک  یمهف و  جک  .دهد  یم  لکـش  ار  ینید  هنایارگ  سپاو  هاگن 

هک تسا  تروص  نیا  رد  دـنروآ و  یم  دوجوب  يرادـنید  تحاس  رد  ار  ینیون  هیور ي  دـیدج و  ناـمتفگ  دـنروآ و  یم  دوجو  هب  ار 
هنیداهن هعماج  رد  ایر  هب  هتـشغآ  يرادـنید  دوش  یم  لدـبم  لعفنم  واتـسیا  لکـش  کی  هب  هنالاّعف  شوج  بنج و  کی  زا  ینید  هعماج 

اهنت دنیامن و  حالـصا  ار  روما  دنیایب و  رمالا  بحاص  ات  دناشک  یم  اوزنا  هب  لطاب  لها  زا  رود  هب  ار  رظتنم  ناسنا  شرگن  نیا  دوش  یم 
مقر ناسنا  يارب  ار  یبلط  اوزنا  یعامتجا و  یگتخیسگ  مهزا  یتیلوئسم ، یب  هک  تسا  مراحم  یـصاعم و  زا  شیوخ  ظفح  درف ، هفیظو 

.دنز یم 

راظتنا یبلس  نامتفگ  یسایس  ياهیگژیو  . 2-3-8

یبالقنا تایبدا  رب  روحم  هیقت  نامتفگ  هبلغ  . 2-3-8-1

هعیش ياملع  ناربهر و  ریاس  و  مالسلا ) امهیلع   ) موصعم ناماما  يوس  زا  یتالیکـشت  یـسایس - دیهمت  کی  يژتارتسا و  ناونع  هب  هیقت 
.تسا هدوب  نانمـشد  اب  هزرابم  نید و  ینابم  تیوقت  هار  رد  نایعیـش  تاناکما  اهورین و  يراد  هگن  ظفح و  نآ ، فدـهو  هدـش  زیوجت 

هیقت زرم  ّدح و  نیاربانب ،

ص:42

ص64-63. ، 1373 اردص ، تاراشتنا  مهدزیس ، پاچ  ، خیرات هفسلف  هاگدید  زا  يدهم  بالقناو  مایق  يرهطم ، یضترم  - 1
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يژولوئدـیاو داقتعا  نتـشاد  ناهنپ  اب  ناوت  یم  هیقت  يژتارتسا  ددـم  هب  اذـل  . (1) تسا هدومن  یم صخـشم  نامز  تیعقوم  طیارـش و  ار 
تیعقوم لحارم و  زا  ار  عیـشت  رکفت  يژولوئدـیا و  مه  هعیـش و  یناسنا  يورین  مه  هنایفخم  ینیمزریز و  ياهتیلاعف  ماـجنا  رد  شیوخ ،

.داد روبع  تخس  ياه 

ود هعماج  رد  ع )  ) ماما یکیزیف  روضح  مدع  دش  هجاوم  لکشم  اب  نایعیـش ، یـسایس  یمومع و  یگدنز  يربک ، تبیغ  نارود  زاغآ  اب 
هب دـیاب  موصعم ، ماـما  روضح  مدـع  لـیلد  هب  تبیغ  نارود  رد  هک  دـندوب  دـقتعم  یخرب  .دز  مقر  ار  نایعیـش  نیب  رد  بلاـغ  هاگدـید 

رـضاح و عضو  حالـصا  تهج  رد  یـشالت  تدهاجم و  هنوگ  چیه  درک و  افتکا  عورـشمان  ياه  تموکح  هیاس  رد  زیمآ  هیقت  یگدنز 
یقح نینچ  يدحا  تسا و  موصعم  ماما  نآ  زا  تیالو  تسا و  همئا  بصنم  تموکح ، بصنم  اریز  داد  ماجنا  دیابن  تموکح  لیکـشت 
ماما زا  هیقف  يرثکادـح  تباین  هب  لئاق  تبیغ  رـصع  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ریظن  مه  اهقف  زا  یخرب  . (2) درادن تنوکح  لیکشت  يارب  ار 

نیرتشیب هیقت  دش  لیدبت  جیار  نامتفگ  هب  راظتنا  یبلـس  تایبدا  یتقو  .دنتـسناد  یم  بجاو  ار  تموکح  لیکـشت  اذـلف  دـندوب  موصعم 
توخر هک  دز  مقر  ار  ییارگریدقت  نامتفگ  هیقت ، هماج  رد  جرف  راظتنا  داد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناناملسم  یـسایس  راتفر  زا  مجح 

يا هدنیآ  دیما  هب  ًافرص  یشالت و  هنوگ  چیه  یب  رظتنم  هاگن  نیا  رد  .تسا  هیقت  هب  یطارفا  هاگن  لولعم  هعماج  رد  یتسـس  نوکـس و  و 
.درب یم  رس  هب  لاوز  هب  ور  یشیاسرف و  يراظتنا  رد  رتهب ،

هعماج رد  داسف  دشر  مسیا و  هیتجح  رکفت  تیوقت  . 2-3-8-2

زین یگنهرف  ياهداهن  اه و  نمجنا بلاغ  رد  دوخ  یـسایس  لکـش  رد  تیودهمزا  یبلـس  شناوخ  جرف و  راظتنا  هزومآ  هب  هنانیب  دب هاگن 
يا هشیدنا  چـیه  دـش  سیـسأت  یبلح  دومحم  خیـش  هب  فورعم  ییالوت ، هدازرکاذ  دومحم  خیـش  طسوت  هک  هیتجح  نمجنا  دومن  زورب 

يارب دش و  دودحم  تیئاهب  اب  هزرابم  هب  اهنت  تیودهم ، زا  عافد  ياتسار  رد  هتشادن و  تبیغ  نارود  رد  تموکح  يارب 

ص:43

ص69. ، 1386 یسانش ، هعیش  تاراشتنا  لوا ، پاچ  ، یمالسا بالقنا  زا  برغ  ینارگن  هعیش و  کیتولپوئژ  این ، یلضاف  هسیفن  - 1
ص103-102. یمالسا ، فراعم  رشن  رتفد  ینیمخ ، ماما  یسایس  هشیدنا  يزوف ، ییحی  - 2
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دعب .دنتشاگنا  یم  هدیدان  ار  ناریا  مدرم  هب  میژر  ملظ  هدوب و  شزاس  لماعت و  رد  يولهپ  تموکح  اب  هراومه  فده ، نیا  هب  یبایتسد 
هلباقم نآ  اب  يدراوم  رد  هکلب  دندرکن  يراکمه  نآ  اب  اهنت  هن  یمالـسا ، بالقنا  اب  نانآ  راکفا  داضت  لیلد  هب  زین  یمالـسا  بالقنا  زا 

ملظ و هعاشا  هب  ناشریمـض  قمع  رد  یلو  دنا  فلاخم  داسف  اب  رهاظ  رد   » دنا فورعم  هیتجح  نمجنا  هب  هک  هورگ  نیا   دندرک  یم  زین 
.(1) دنهد یم  تیاضر  تسا  ترضح  مایق  همزال  هک  یفنم  ياه  هنیمز  تیوقت  ناونع  هب  يدهم  روهظ  عیرست  يارب  داسف 

عویـش اه  يرگمتـس  يراکهبت و  لثم  هعماج  رد  یفنم  ياهتخاسریز  اهرتسب و  دیاب  جع ) ) يدهم بالقنا  ققحت  يارب  دنلئاق  هورگ  نیا 
(2) .دنک ادیپ 

يرابخا رکفت  زا  رثأـتم  ناـیرج  دـعب  ياـه  لاـس  رد  دـش  رجنم  دادرخ 42  دادـیور 15  هب  هـک  هر )  ) ینیمخ ماـما  ماـیق  زاـغآ  زا  دـعب 
یتایاور رب  هیکت  اب  ات  دیـشوک  یم  و  . (3) دومن هر ) ) ینیمخ ماـما  رکفت  هجوتم  ار  دوخ  هزراـبم  رتشیب  هیتجح ) نمجنا  هب  موسوم  ) يرگ

.دننایامنب هنوگ  نیاار  لباقم  ههبج  دنناد ، یم  عورشم  ان  دننک و  یم  یفن  ار  دوعوم  روهظ  زا  لبق  مایق  هنوگ  ره  هک 

يارآ نایب  اب  درب و  راک  هب  راظتنا  رصع  رد  مایق  شبنج و  تیعورشم  نداد  ناشن  يارب  ار  دوخ  يرکف  ياه  ششوک  نیرتشیب  زین  ماما   
هزات موهفم  یعامتجا ، ياهتیلوئـسم  هصرع  رد  درم  نز و  زا  نانآ  همه  توعد  مدرم و  اب  هدرتسگ  طابترا  هیقف و  تیالو  باب  رد  دوخ 

.دز مقر  ار  راظتنا 

روهظ يارب  داسف  دیدشت  هب  دقتعم  هک  یناسک  تمذـم  رب  ینبم  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  ینارنخـس  یپ  رد  هیتجح  نمجنا  ماجنا  رس 
یم يرامعتـسا  هشیر  ياراد  یتادراو و  هشیدـنا  کی  ار  رکف  نیا  ینیمخ  ماما  هک  رطاخ  نادـب  دـش  لحنم  دـندوب ، جـع ) ) ناـمز ماـما 

رکفت نارگرامعتسا ، هک  تسناد 

ص:44

ص139. یمالسا ، شناد  رشن  نامز ، نیدعاق  بزح  تخانش  رد  یقاب ، نیدلادامع  - 1
ص 55. لوا 1385 ، پاچ  رثوک  لالز  راشتنا  یّتح  نمجنا  نیطایش  نایرج  کین ،  يولعنامیلس  بنس و  ایلع  نیدلا  ءایض  دیس  - 2

.هیتجح نمجنا  هب  طوبرم  دانسا  همیمض  ج3 ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  هسسؤم  پاچ  ینیمخ ، ماما  تضهن  یناحور ، دیمح  دیس  - 3
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.دنهد همادا  ار  دوخ  هطلس  دنناوتب  یتحار  هب  ات  دنهد  یم  جیورت  نارادنید  نایم  رد  قیرط  نیا  زا  ار  لاعفنا  ربج و 

توغاط لباقم  رد  توکس  روج و  تموکح  شریذپ  . 2-3-8-3

ات تفات ، یمرب  ار  نیملسم  تاردقم  رب  توغاط  هطلـس  هنوگره  تیمومیق  شریذپ و  دوخ  یـسایس  داد  نورب  رد  راظتنا  یبلـس  شرگن 
یّلع و طبارت  ار  روهظ  ملظ و  هطبار  تسا و  رثؤم  روهظ  لیجعت  رد  توغاط  جیورت  متس و  ملظ و  دایدزا  دنتشادنپ  یهورگ  هک  ییاج 
طلغ و قطنم  نیا  فیرـش  نآرق  ددرگ  یمن  ققحم  روهظ  رما  دوشن  هدـنکآ  یهابت  ملظ و  زا  هعماج  اـت  دـندرک و  یم  دادـملق  یلولعم 

اولتاقف توغاطلا  لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذلا  هللا و  لیبس  یف  نولتاقی  اونمآ  نیذلا   » دـنک یم  یفن  ار  جرف  راظتنا  زا  یفنم  تشادرب 
هدش رفاک  هک  یناسک  دننک و  یم  رازراک  ادخ  هار  رد  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  افیعـض » ناک  ناطیـشلا  دـیک  نا  ناطیـشلا  ءایلوا 

هب نآرق  هک  هتسد  نیا  .تسا (1) فیعض  تیاهن  رد  ناطیش  گنرین  هک  دیگنجن  ناطیـش  نارای  اب  سپ  دنگنج  یم  توغاط  هار  رد  دنا 
کلـسم مارم و  دـنداد و  رد  نت  تبیغ  خـیرات  لوط  رد  يروج  تموکح  ره  تیالو  شریذـپ  هب  هتخادرپ ، اهنآ  شنزرـس  هب  تحارص 

.دندرک هشیپ  ار  نیدعاق 

عورشم تموکح  لیکشت  مدع  . 2-3-8-4

: دندش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  تبیغ  زا  دعب  یمالسا  ياملع 

دندرک و یم  در  ار  داهتجا  ریسفت و  لقع ، تدش  هب  دندوب و  ارگ  یفلس  يرابخا ، ياملع  .یلوصا  ياملع  ب ) يرابخا   ياملع  فلا )
لیکـشت هب  نآ و  زا  رتشیب  يزیچ  هن  دوب و  همئا  ربمایپ و  تنـس  نآرق ، رب  فرـص  هیکت  لیـصا و  مالـسا  هب  تشگزاب  ًافرـص  ناـشراعش 
تموکح یبلـس  تایرظن  ياراد  نانیا  دنتـشادن  يداـقتعا  عقاو  هب  ینید ، ياـملع  طـسوت  جـع ) ) ناـمز ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  تموکح 

2 دندوب

ص:45

زییاـپ لوا ، پاـچ  فراـعم ، رـشن  رتفد  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  بـالقنا و  ياـه  يروئت  ، اینریـصب اـضر  مـالغ  .2  . 76، ءاـسن  . 1 - 1
1381،ص90.
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رد نایعیـش  تسین و  ریغ  هب  يراذگاو  لباق  تسا و  موصعم  نآ  زا  یـسایس  يربهر  هک  دوب  دقتعم  هعیـش  تموکح  یبلـس  ياه  هیرظن 
رئاج ماکح  اب  يراکمه  مدع  هب  دقتعم  .تسا و  راظتنا  نارود  تبیغ  نارود  دنهد و  لیکـشت  یـسایس  ماظن  دـنناوت  یمن  تبیغ  نارود 

، هشیدنا نیا  .تسا  مارح  تلود  اب  يراکمه  هنوگ  ره  تفرگ و  هلـصاف  اهتموکح  زا  دیاب  هک  دـندوب  هدـیقع  نیا  رب  نینچمه  دـندوب و 
مه ار  تلود  لیکـشت  ناکما  ناسنا  رگا  تسا  هیقت  نامز  تبیغ  نامز  نوچ  هکنیا  ینعی  دـناد  یم  هینامز  هیقت  نارود ، ار  تبیغ  نارود 
زین تلود  اب  دیابن  زگره  روطنیمه  دـننک و  مایق  تلود  هیلع  دـیابن  نایعیـش  هیرظن  نیا  ساسا  رب  .دـهدب  تلود  لیکـشت  دـیابن  تشاد ،

یسایس درگ  بقع  طاطحنا و  کی  خیرات  لوط  رد  هیرظن  نیا  هک  .دنوش  یقلت  هعماج  رد  یفرط  یب  يورین  دنـشاب و  هتـشاد  يراکمه 
زا هکلب  .دنتـشادن  رارق  یـسایس  تیمکاح  مره  سأر  رد  هاـگچیه  ءاـهقف  ، يرگ يراـبخا  رکفت  وترپ  رد  .دز و  مقر  ناناملـسم  يارب  ار 

.دنتشاد جع ) ) ترضح یناهگان  روهظ  هب  لد  دندوب و  ماکح  روج  رگ  هراظن  رود 

موس راتفگ  - 2-4

عورشم تموکح  لیکشت  راظتنا و  یباجیا  نامتفگ  . 2-4-1

، یخیرات راذـگ  نیا  رد  تسا  کیکفت  لباق  ریغ  راظتنا  گنهرف  زا  تبیغ ، نارود  رد  هعیـش  یبالقنا  یـسایس و  تاـیبدا  کـش  نودـب 
توغاط یفن  هب  تسا و  ضرتعم  لطاب  تایعقاو  لاطبا  هب  لمع  رظن و  رد  عیـشت ، ییاناد  ماظن  هب  ءاکتا  یهاگآ و  دوخ  اـب  رظتنم ، هعیش 

ار مزال  رتسب  تحلـصم ، لماعت و  روز  برـض و  هب  ًاضعب  هّیقت و  يژتارتسا  اب  یهاگ  هزرابم و  حالـس  هب  هاگ  اه  تیعقوم  روخارف  هب  اه 
ناسنا تسا و  تبیغ  تماما و  توبن ، هرود  هس  لصو  هقلح  یجنم ، راظتنا  تایبدا  نیاربانب  .دنک  یم  مهارف  دوعوم  يدهم  روهظ  يارب 

.(1) دهد یم  نایاپ  هرود  هس  نیا  یخیرات  تسسگ  هب  رظتنم 

ص:46
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یباجیا راظتنا  . 2-4-2

، نوکس عیشت ، بتکم  زا  نشور  هدنیآ  هب  دیما  فذح  تسا و  هعیش  شوغآ  مه  عیـشت و  دازمه  هک  تسیا  هرازگ  جع )  ) يدهم راظتنا 
هچ ره  هک  تسا  نایعیـش  دوجو  نادعمـش  رد  هتخورفا  يا  هلعـش  راظتنا  .دروآ  یم  ناـغمرا  هب  یعیـش  عماوج  يارب  ار  لاـعفنا  دوکر و 

لاعفنا و راظتنا ، هلعش  يدرـس  دنک و  یم  رتشیب  ار  رظتنم  درف  یعامتجا  یـسایس و  ییایوپ  دشاب  رت  نازورف  لعـشم  نیا  يزورفا  شتآ 
.دراد یپ  رد  ار  هعیش  ییارگاو 

یـسایس یعامتجا  ياه  یناماسبان  اه و  یگتفـشآ  اه ، نارحب  موصعم ، ماما  یکیزیف  تبیغ  ینالوط  هرود  یباجیا ، راظتنا  گـنهرف  رد 
تیاده اب  هک  دهد  یم  یعامتجا  یـسایس  تایح  هعـسوت  دـشر و  یتفرعم و  یلقع و  ناوت  شیاز  يروآون ، داهتجا و  هب  ار  دوخ  ياج 

.دریگ یم  تروص  بیغ  هدرپ  يارو  زا  رظتنم  ماما  يونعم 

: دوش یم  لیکشت  یساسا  هفلؤم  هس  زا  ناموصعم  میلاعت  ساسا  رب  حیحص  راظتنا  گنهرف 

.تسا هدوب  هشیپ  متس  نامکاح  هطلس  تحت  هراومه  هک  دوجوم  عضو  زا  یتیاضران  فلا )

.داد لدع و  زا  رپ  ییایند  بولطم و  يا  هدنیآ  هب  رواب  دیما و  ب )

.(1) بولطم هدنیآ  ققحت  تهج  رد  تدهاجم  شالت و  ج )

یم رس  هب  نآ  رد  هک  یتیعـضو  زا  يدنیاشوخان  ساسحا  چیه  هک  یـسک  دسر ، یم  تیلعف  هب  هفلؤم  هس  نیا  ققحتاب  راظتنا  گنهرف    
هک يا  هدنیآ  ققحت  هار  رد  ای  درادن  داقتعا  دوجوم  تیعضو  رییغت  ناکما  هب  دنیب و  یمن  دوخ  يور  شیپ  ینشور  هدنیآ  ای  درادن  درب ،

هرمز رد  دناوت  یمن  زگره  دنک ، یمن  یـشالت  چیه  تسا ، نآ  ندیـسر  راظتنا  مشچ  هک  یفدـه  هب  ندیـسرو  دـناد  یم  بولطم  ار  نآ 
.دشاب راظتنا  گنهرف  نیتسار  نارظتنم 

دروم ار  نآ  يایاوز  داعبا و  هدرک و  لیلحت  یـسایس  یعامتجا  يداقتعا ، فلتخم  داعبا  رد  ار  ایوپ  راظتنا  هثالث ، ناکرا  نیا  هب  هجوت  اب 
هب راـظتنا  یبلـس  تاـیبدا  لیدـبت  لوحت و  قیداـصم  هب  راـتفگ  نیا  رد  ناـسنا ، ینطاـب  ياوتحم  هیرظن  ساـسا  رب  .میهد  یم  رارق  ثحب 

میهاوخ نآ  یباجیا  تایبدا 

ص:47
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ياـه هزوـح  رد  نآ  ندیـشخب  تینیع  هژاو و  نیا  لوـحت  رد  يرکف  هـبخن  ناوـنع  هـب  ار  هر ) ) ینیمخ ماـما  يروـحم  شقن  تـخادرپ و 
.مینک یم  یسررب  ار  یعامتجا  یسایس و  یمالک ، 

راظتنا یباجیا  نامتفگ  یمالک  يداقتعا –  ياهیگژیو  . 2-4-3

ییارگ لقع  دشر  . 2-4-3-1

دندیشوک ثیداحا  مهف  لقن و  رب  هوالع  هنامز  ياه  تیعقاو  هب  مه  دنتـشاد و  هجوت  تیب  لها  ثیداحا  هب  مه  هک  نایارگ ، لقع  هورگ 
ياه تیعقاو  مه  دوش و  ظفح  نانآ  تیمکاح  هرطیـس و  مه  ات  دنهد  قیبطت  یـسایس  یعامتجا  هزات  طیارـش  رد  ار  راظتنا  يا  هنوگ  هب 

دوجوم و رایعم  ناشیا  تسا  تینالقع  ناسنا  ینورد  ياوتحم  رـصنع  ود  زا  یکی  هک  اجنآ  زا  .دوشن و  هتفرگ  هدـیدان  هنامز  یعاـمتجا 
دنبایرد ار  اهنآ  میهافم  دنزادرپب و  ثیداحا  دقن  لقن و  هب  نآ  کمک  هب  ات  دندیـشوک  دنتفای و  لقع  ار  فدـه  نیا  يارب  دوخ  نکمم 
فیاظو نیا  دش و  نوگرگد  تبیغ  رـصع  رد  ینید  ناملاع  فیاظو  زا  نانآ  فیرعت  ور  نیا  زا  .دـنروآ  مهارف  ار  اهنآ  قیبطت  هنیمز  و 
ثیداحا فرص  يوار  زا  نانآ  رظن  رد  ینید  ملاع  هبتر  ور ، نیا  زا  دندیدن و  رـصحنم  نارگید  هب  اهنآ  لقن  ثیداحا و  تبث  هب  اهنت  ار 

داهتجا دزادرپ و  یم  تنس  باتک و  رد  طابنتسا  هب  لقع  رازبا  اب  هک  تفای  ءاقترا  یهیقف  هب 

.دنک یم

دش و نوگرگد  زین  راظتنا  موهفم  دهتجم ، هیقف و  هب  ثیدـح  لقان  زا  اربک  تبیغ  رـصع  رد  ینید  ناملاع  تیلوئـسم  رد  لوحت  زاغآ  اب 
صخـشم نآ  ورملق  تفرگ و  لکـش  عیرـس  رایـسب  نایارگ  لقن  هرگن  رد  راظتنا  هژاو  .درک  ادـیپ  نایارگ  لقن  یقلت  اب  يدـج  یتواـفت 
دنتـساوخ یمن  ارگ  لقن  هورگ  .تفای  هزات  یموهفم  ینامز ، نوگانوگ  لحارم  رد  نایارگ  لقع  دزن  موهفم  نیا  هک  یلاح  رد  .دـیدرگ 

زا دنتفای  یم  نوگانوگ  طیارـش  ناکم و  نامز و  زا  غراف  ار  نوتم  نآ  هکلب  دـنزادرپب  صن  ظفح  هب  یعامتجا  ياه  تیعقاو  نتم  رد  ات 
دوخ يانعم  رثکادح  تعرس ، هب  زین  راظتنا  موهفم  تلع  نیمه  هب  دنتفات  یمنرب  صوصن  يانعم  رد  زین ، ار  یلوحت  هنوگچیه  ور  نیمه 

هرگن رد  نآ  اب  طبترم  میهافم  رگید  عبت  هب  راظتنا  موهفم  اما  .دیدرگ  صخشم  شیاهزرم  تفای و  نانآ  هرگن  رد  ار 

ص:48
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میهافم ینالقع ، يداهتجا و  هشیدنا  هیاپ  رب  هعیـش  خـیرات  زا  ناوت  یم  زورما  هک  نادـنچ  دـیدرگ ، رادروخرب  لوحت ، زا  نایارگ  لقع 
.درک تفایرد  هرود  ره  طیارش  بسانت  هب  ار  راظتنا  زا  نوگانوگ 

: دهتجم هیقف  هب  ثیدح  يوار  لیدبت  . 2-4-3-2

ثیداحا يوار  یعامتجا ، هزات  طیارش  رد  دیدج  ياهتیلوئسم  ساسحا  ماما و  روضح  نارود  اب  هعیش  ناملاع  ینامز  هلـصاف  شیازفا  اب 
هک توافت  نیا  اب  دوب ، یهلا  مکح  نایب  ینعی  (ع ) موصعم ماما  مهم  ياه  تیلوئـسم  زا  یکی  دـجاو  تفای و  ءاقترا  هیقف  هبتر  هب  ناماما 

دوجو نآ  رد  اـطخ  لاـمتحا  هک  شیوخ  يداـهتجا  يأر  اـب  هعیـش  هیقف  درک و  یم  ناـیب  ار  ماـکحا  یهلا ، ملع  هب  هعیـش  موصعم  ماـما 
.تشاد

هچ دش  رت  هدرتسگ  (ع ) موصعم ماما  راظتنا  رصع  رد  نارظتنم  ياهتیلوئسم  هریاد  یعرش ، ماکحا  طابنتسا  رد  هیقف  مکح  نتفای  رابتعا  اب 
ار يا  هزات  ياهتیلوئـسم  هزات ، مکح  ره  فشک  دـننز و  تسد  هزات  ماکحا  طابنتـسا  هب  دنتـسناوت  یم  داهتجا  مسیناکم  بلاق  رد  هکنآ 

ناهج رد  لوغم  هلمح  هک  یگرزب  یـسایس  تالوحت  زا  سپ  .درک  یمن  ماما  روضح  نامز  اب  مه  یتوافت  هک  داهن  یم  ناـشیا  يور  ارف 
ناـمکاح اـب  کـیدزن  يراـکمه  قـیرط  زا  عیـشت  شرتـسگ  يارب  طیارـش  تخادـنارب ، ار  یـسابع  تفـالخ  دروآ و  دوـجو  هـب  مالـسا 
تیلوئسم هب  ار  يدیدج  تیلوئسم  دوخ  هزات  داهتجا  اب  تسناوت  رـصع ، نیا  ناهیقف  دمآرـس  یلح  همالع  .دمآ  مهارف  ناناخلیا ) ) لوغم

هار رد  دوب  يدنلب  ماگ  هلأسم  نیا  دنک  لیدبت  تموکح  ذفنتم  رواشم  هبتر  هب  ار  وا  دیازفیب و  راظتنا ) هرود  ) تبیغ رـصع  رد  هیقف  ياه 
یناخلیا ماظن  یلاع  رواـشم  هبتر  رد  یلح  همـالع  دوب  هعماـج  یـسایس  ماـظن  هرادا  هک  (ع ) موصعم ماـما  فیاـظو  هصرع  نیمود  دورو 

.(1) دروآ مهارف  ناریا  رد  عیشت  شرتسگ  يارب  ار  هار  قیرط  نیا  زا  دزاس و  دعاقتم  عیشت  بهذم  شریذپ  هب  ار  نآ  تسناوت 

ص:49

هب ص 38  ناریا 1414 ، هنومن ، پاچ  هرجهلاراد ، هسـسؤم  يومرا ، ینیـسح  قیلعت  هب  قدصلا ، فشکو  قحلا  جـهن  یلح ، فسوی  - 1
.دعب
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هـصرع رد  دیاب  وا  دوخ  دـننامه  نانآ  دـش و  لوحت  راچد  مه  یلح  همالع  هرود  نارظتنم  رـصع  داهتجا ، نیا  اب  هک  دوب  یعیبط  رایـسب 
.دش یم  یقلت  ماما  یصاصتخا  فیاظو  زا  هک  دنبای  روضح  یسایس  یعامتجا  لیاسم  زا  يا  هزات  ياه 

ار يا  هزات  هصرع  نانآ  دش و  يا  هداعلا  قوف  لوحت  راچد  نیمزرس  نیا  ناریا ، یعامتجا  یـسایس  خیرات  هصرع  رد  نایوفـص  روهظ  اب 
مهم يریگ  میمـصت  ياه  هصرع  رد  دنتـساوخ  جـع ) ) نامز ماما  بیان  ناونع  هب  يو  زا  و  دـنتخاس ، مهارف  هیقف ، ياـه  تیلوئـسم  يارب 

.(1) دندرک هدامآ  نویناحور  يارب  ار  مهم  بصنم  اه  هد  نیارب  هوالع  دنشاب  رضاح  يراذگ  تسایـس  اضق و  هرواشم ، دننام  تموکح 
زاب ارگ ) لقع  ) یلوصا ناـهیقف  رتشیب  دورو  عطقم  نیا  رد  تشاد  ار  لوا » مالـسالا  خیـش  » بصنم نایوفـص  هاگتـسد  رد  یکرک  ققحم 

تیلوئسم زا  يا  هزات  ياه  هصرع  اب  ار  هرود  نیا  رد  دوعوم  نارظتنم  دش و  نانآ  یعامتجا  رتشیب  ياه  تیلوئسم شیازفا  هب  رجنم  مه 
، جارخ تیابج  اضق ، نوچ  اه  تیلوئـسم  زا  يا  هراپ  ات  دـش  بجوم  تیلوئـسم  شریذـپ  يراکمه و  نیا  درک  ریگرد  یعاـمتجا  ياـه 
، یلوصا ناهیقف  ذوفن  شهاک  نایراشفا و  ندمآ  نایوفص و  طوقـس  اب  .دنوش  راد  هدهع  ار  هعمج  زامن  ییاپرب  اه و  گنج  یهدنامرف 

ءاطغلا فشاک  یناهبهب و  روهظ  اب  رگید  راب  اهیلوصا  .دـش  یلوصا  يرابخا و  پیت  ود  عازن  لحم  هیقف ، تاراـیتخا  عوضوم  رگید  راـب 
ییاهارجام رد  راجاق  ناریا  خیرات  رد  هعیش  عجارم  .دنتخادرپ  تیعجرم  ماظن  یهدناماس  هب  دنریگب و  تسدب  ار  لمع  راکتبا  دنتسناوت 

توافتم نیـشیپ  ياه  هرود  اب  زین  هرود  نیا  رد  نارظتنم  راظتنا  عبتلاب ، دـندوب و  راذـگ  ریثأـت  وکاـبنت  تضهن  هطورـشم و  شبنج  نوچ 
نیرتگرزب رد  هرود  نیا  یلوصا  ناهیقف  درک  توافت  هتـشذگ  نارود  اـب  ًـالماک  هرود  نیا  رد  مدرم  یمومع  تیلوئـسم  ساـسحا  .دـش 

رظنم زا  راب  نیتسخن  يارب  ینییان  نوچ  یناـسک  دـندرک و  ینیرفآ  شقن  ناریا ، يارب  لوا  یـساسا  نوناـق  نتـشون  ینعی  يرکف  هثداـح 
هب فوطعم  یعامتجا  یـسایس و  هصرع  هب  دورو  یلک  روط  هب  دـنتخادرپ  هطورـشم  یـسایس  ماظن  ندرک  هزیروئت  هب  یهقف  يداهتجا و 

نایلغ جوا  هب  یمالـسا  بالقنا  قلخ  و  هر ) ) ینیمخ ماما  یـسایس  دـلوت  اـب  تفرگ و  يرتشیب  قمع  یخیراـت  عطقم  نیا  رد  جرف  راـظتنا 
.دیسر

ص:50
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: ییارگریدقت نامتفگ  یفن  هعیش و  يرکف  لالقتسا  . 2-4-3-3

مکاح ماظن  ربارب  رد  هعیـش  يرکف  لالقتـسا  هب  دوب  ولج  هب  ور  راد و  فدـه  یتفرعم  یتدـیقع و  ياه  هیام  نب  دـجاو  هک  لاعف  راـظتنا 
طابنتـسا هژیو  ياهدـتم  لقن و  (ع ) موصعم ماما  تایاور  زا  ار  دوخ  بلاطم  هشیدـنا ، هصرعرد  هک  هنوگ  ناـمه  نایعیـش  درک  کـمک 

ماظن اب  ار  دوخ  يرکف  هلـصاف  يرادـفرط و  دوخ  صاخ  یـسایس  ماـظن  هفـسلف و  زا  زین  یـسایس  رظن  زا  دـندرک  یم  يزاـسزاب  ار  دوخ 
نایعیـش دـش و  یم  یقلت  عورـشمان  موصعم ، زا  ریغ  یـسایس  ماظن  ره  دوعوم ، راظتنا  لصا  هیاپ  رب  هکنآ  هچ  دـندرک  یم  ظفح  مکاح 

.دندوب یم  دوخ  عورشم  یسایس  ماظن  راظتنا  هب  دیاب 

راظتنا یباجیا  نامتفگ  یعامتجا  ياهیگژیو  . 2-4-4

: يراودیما هیحور  تیوقت  . 2-4-4-1

، دراد یم  هگن  راودـیما  بئاـصم ، دـئادش و  همه  مغریلع  ار  رظتنم  هک  تسا  ناـهج  هدـنیآ  هب  تـبثم  شرگن  کـی  راـظتنا  هعماـج  رد 
طباور اهراتفر ، تاداع ، اه ، هزیگنا  تارکفت ، هعومجم  ینعی  دنارورپ  یم  رظتنم  ناسنا  نیع  نهذ و  رد  ار  دـیما  حور  راظتنا ، گنهرف 

يا هدـنیآ  هب  دـیما  تسا  يراودـیما  ياـنعم  هب  بهذـم  نید و  رظن  زا  راـظتنا  .دـبای  یم  ناـماس  لاـعف  تـبثم و  وـحن  هـب  صخـش  هـک 
، یهلا لدع  ققحت  وترپ  رد  ایند  دریگ و  شیپ  رد  ار  حالص  ریخ و  هار  رشب  نآ  رد  هک  يا  هدنیآ  هب  دیما  نیرفآ ، تداعس  شخبدیون و 

.(1) ددرگ هلضاف  يا  هنیدم 

ناـشخرد يا  هدـنیآ  هب  ار  ناناملـسم  هتـسویپ  (ص ) یمارگ ربماـیپ  روهظ  ياـهلاس  نیتسخن  دـلوت و  ودـب  ناـمه  زا  مالـسا  نیبم  نییآ 
رگید ینآرق  یلک  لصا  کـی  زا  جرف  راـظتنا  لـصا  تفگ  ناوت  یم  .تسا  هدرک  ریبعت  جرف  راـظتنا  هب  نآ  زا  تسا و  هتخاـس  راودـیما 

موقلا الا  هللا  حور  نم  سئیی  هنا ال  هللا  حور  نم  اوسأیتالو   » .تسا هللا » حور  زا  سأی  تمرح  » لصا نآ  دوش و  یم  جاتنتسا 

ص:51

ج ، 1380 نارکمج تاراشتنا  ناهج ، للم  بهاذم و  مالـسا و  هاگدید  زا  يدهم  ترـضح  روهظ  يدیهـش ، یمـشاه  هللادسا  دیـس  - 1
ص 180-192. لوا ،
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.(2) تسا هدرمشرب  نارفاک  ياهیگژیو  زا  ار  ادخ  تمحر  زا  يدیماان  میرک  نآرق  هفیرش  هیآ  نیا  رد  « (1) نورفاکلا

تـسد هب  ناـهج  تموکح  شنیرفآ ، تنـس  تقلخ و  نوناـق  قـبط  هک  دـنراد  هدـیقع  میرک ، نآرق  ياـه  هدـعو  ساـسا  رب  ناناملـسم 
.دیدرگ دهاوخ  رارقرب  ناهج  رسارس  رد  تینما  تلادع و  داتفا و  دهاوخ  ناتسرپ  قح  ناحلاص و 

یعامتجا یگتسبمه  اهیراجنهان و  حالصا  . 2-4-4-2

راظتنا لاح  رد  ناسنا  تسا  یعامتجا  زکرمتو  یگتسبمه  اهیراجنهان و  عضو  دوبهب  راظتنا  یعامتجا  ياهدرکراک  نیرت  مهم  زا  یکی 
نیا رد  .دـهد  رارق  دوخ  یگدـنز  رایعم  ار  یقالخا  ياـهراجنه  اهـشزرا و  دـنک و  هنیداـهن  دوخ  رد  ار  یقـالخا  نساـحم  تسیاـب  یم 
یم هگن  نوصم  یعامتجا  ياه  يورجک  عاونا  رباربردار  درف  دوش و  یم  یعامتجا  ياـهیراجنهان  عوقو  عناـم  راـظتنا ، هکتـسا  تروص 

ینورد دوخ  رد  ار  دوعوم  هعماج  ياهشزرا  اب  بسانم  یلاعتمو و  تبثم  ياهراجنه  دزادنا ، یم  رظن  هعماج  ياهراجنه  هب  رظتنم  دراد 
دوخ یعامتجا  راتفر  رایعم  ار  يزیتس  ملظ  یهاوخ و  تلادع  نوچمه  ییاه  نامرآ  دشخب و  یم  هعـسوت  ار  دوخ  تیـصخش  دنک ، یم 

ندیشخب زکرمت  اب  دنک و  میـسرت  یعیـش  رکفت  يارب  ار  زکرمتمو  دحاو  یفده  دناوت  یم  تبیغ  رـصع  رد  تبثم ، راظتنا  دهد  یم  رارق 
ياه يراجنهان  حالـصا  نیاربانب  دراد  یم  زاب  یعامتجا  یـسایس –  ّتّتـشتم  ياه  هصرع  هب  دورو  زا  ار  نانآ  هعیـش ، ياهدادعتـسا  هب 

.دش دهاوخ  یعامتجا  یگتسبمه  زکرمت و  یلصا  لماع  راظتنا ، هزومآ  هب  فوطعم  هعماج 

یعامتجا ییایوپ  . 2-4-4-3

دـشاب یم  هعماـج  حالـص  تهج  رد  یعاـمتجا  ییاـیوپ  یـشخب و  كرحت  عاـمتجا ، هصرع  رد  یباـجیا  راـظتنا  ياـهدرکراک  زا  یکی 
يراظتنا دشاب  ییایوپ  يزاسهب و  كرحت ، نودب  هک  يراظتنا 

ص:52

87 فسوی / هروس  -   1
ص 13. ، 1376 ج 17 ، اردص ، تاراشتنا  خیرات ، هفسلف  هاگدید  زا  يدهم  بالقنا  مایق و  يرهطم ، یضترم  - 2
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دـساف و ناربـهر  ربارب  رد  یعقاو  رظتنم  زگره  هـک  دوـش  یم  بجوـم  یعاـمتجا  ییاـیوپ  كرحت و  .تـسا  اـه  هدوـت نوـیفا  رگناریو و 
نشور يا  هدنیآ  راظتنا  رد  درب و  یم  رس  هب  دساف  نامکاح  داسف و  اب  هزرابم  لاح  رد  مئاد  هکلب  دنک  یمن  عوضخ  اهنت  هن  رگرامعتسا 

درف و هب  یگدـنزاس  دـیما و  حور  ندـیمد  تبثم و  يژرنا  قیرزت  یـشخب و  ناوت  اب  ع )  ) يدـهم راظتنا  .درب  یم  رـس  هب  شخب  دـیون  و 
.تسا یعامتجا  كرحت  ییایوپ و  تهج  رد  یلماع  هعماج ،

رکنمزا یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  . 2-4-4-4

بّذهم سپس  يوزنم و  ار  درف  هک  دوبن  لیلد  نیا  هب  لسر  لاسرا  ًاساسا  دهد و  یمن  تیمها  يدرف  بیذهت  هب  ًافرـص  نید  هک  اجنآ  زا 
يزاسدوخ رد  زین  رظتنم  هعیش  کی  هفیظو  .دراد و  رظن  وا  یعامتجا  طباور  بیذهت  هب  درف ، يونعم  شیالاپ  رب  هوالع  نید  هکلب  دننک 

.دشاب هعماج  ریهطت  یپ  رد  سفن ، هیکزتو  بیذهت  زا  دعب  تسیاب  یم  رظتنم  ناسنا  .دوش  یمن  هصالخ 

زا رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  نآرق ، رظن  زا  .تسا  اه  يدـب  زا  عنم  اه و  یکین  هب  شرافـس  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأـسم   
یناـسک مدرم  نیرتـهب  و  رکنملا :» نع  نوـهنت  فورعملاـب و  نورمأـت  ساـنلل  تجرخأ  هما  ریخ  متنک   » .تسا یعاـمتجا  مهم  فیاـظو 

.(1) دننک یم  مایق  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  يارب  هک  دنتسه 

هک ییاه  هژاو  زا  رگید  یکی  دنک  ایهم  رـصع  یلو  ترـضح  روضح  يارب  ار  دوخ  یعامتجا  طیحم  دوخ و  ات  دشوک  یم  رظتنم  ناسنا 
زا یکی  رد  ینیمخ  ماما  .دوب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیمه  دش  يدج  لوحت  راچد  ینیمخ  ماما  یعامتجا  یـسایس  تایبدا  رد 

نیا دز ، راوید  هب  دیاب  ار  نیا  درک ، دـیابن  دـیوگب  ار  رکنمزا  یهن  هک  دـیایب  یتیاور  ره  رگا  دـندومرف : باب  نیا  رد  ناشیاه  ینارنخس 
هنوـگچ سپ  تسا  ع )  ) يدـهم دوـخ  روـهظ ، راـگزور  رد  فورعم ، هب  هدـننک  رما  نیرت  گرزب . (2) تـسین لمع  لـباق  تیاور  هنوگ 

رد و  دهاوخن ، ار  يدهم  يدونشخ  رظتنم ، هعماج  هک  تسا  نکمم 

ص:53

.110 نارمع ، لآ  - 1
ص198. دلج 2 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  - 2
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رـصع رد  مهم  ياه  راـکوزاس  زا  یکی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اذـلف  . (1) دیوجن هّبـشت  وا  هب  دنکن و  ادتقا  يدهم  هب  دـعب ، نیا 
ددرگ یم  یعامتجا  ماظن  لداعت  ماکحتـسا و  ثعاـب  هضیرف  نیا  ماـجنا  تسا  یعاـمتجا  ياـه  يراـجنهان  شهاـک  تهج  رد  راـظتنا ،

فارحنا و هب  نآ ، لیطعتو 

.ددرگ یم  نیملسم  عماوج  يدوبان  لالحمضا و  بجوم  دنز و  یم  نماد  یعامتجا  ياه  يراجنهان

راظتنا یباجیا  نامتفگ  یسایس  ياهیگژیو  . 2-4-5

هیقت موهفم  لوحت  . 2-4-5-1

يرازبا هب  شا  یتنس  موهفم  رد  نانچمه  هیقت  تشاد و  همادا  یمالسا  عماوج  رد  شیب  مک و  هنایارگ  تحلـصم  توکـسو  هیقت  نارود 
هک مهدراهچ  نرق  رد  هک  نآ  ات  .دـیدرگ  لیدـبت  نانآ  اب  يراکمه  نیکمت و  تقو ، ياـه  تموکح  تیدوجوم  شریذـپ  هیجوت  يارب 

ینید رئاعش  هک  یطیارش  رد  دوب و  هتفرگ  رارق  يدوبان  ضرعم  رد  نآ  ناکرا  نید و  زین  دوش و  یبلط  تیفاع  هب  هدولآ  هیقت ، تفر  یم 
هب عیـشت ، یتفرعم  ناگژاو  دیلک  هب  تبـسن  دوخ  یباجیا  عضوم  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  دوب  هعماج  تاّینیع  هصرع  زا  ندـش  وحم  لاح  رد 

تلود هلمح  یپ  رد   1341 لاس رد  دومن  مارح  نایعیـش  عامتجا  يارب  هشیمه  يارب  ار  هیقت  نامتفگ  تخادرپ و  هیقت  هژاو  زا  یناوخزاب 
ینعی یتـسود  هاـش   » ماـن اـب  يا  هیمـالعا  هر )  ) ینیمخ ماـما  بـالط ، زا  يدادـعت  حرج  برـض و  تداهـش و  مق و  هیـضیف  هسردـم  هـب 

هک یتقو  نآ  تسا  مارح  هیقت  اـه  تقو  یهاـگ  دـنیامرف : یم  ینیمخ  ماـما  .داد  اوتف  هیقت  میرحت  رب  نآ  رد  درک و  رـشتنم  يرگتراـغ »
رد هن  تسا  عورف  رد  هیقت  دورب ، دـیاب  دـیآ ، شیپ  هچره  تقو  نآ  دـنک  هیقت  دـناوت  یمن  تـسا  رطخ  رد  ادـخ  نـید  هـک  دـید  ناـسنا 
اب ناشیا  اذل  . (2) تـسین توکـس  ياج  تسین ، هیقت  ياـج  تسا ، رطخ  رد  نید  هک  ییاـج  تسا  نید  ظـفح  يارب  هیقت  نوچ  لوصا ،

.دومن لیهست  رادتقا  هقف  هب  تمواقم  هقف  زا  ار  یماما  هقف  راذگ  هار  هیقف ، هقلطم  تیالو  هیرظن  حرط 

ص:54

ص272. لاس 1373 ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  متشه ، پاچ  برغم ، دیشروخ  یمیکحاضردمحم ، - 1
ص 11 و ج لاس 1370 ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  ج 8، ماما ، ترضح  راثآ  هعومجم  رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  - 2

ص 338. ، 20
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رد دومن  مالعا  دروآ  مهارف  تروص  نیرتهب  هب  ار  مئاق  مایق  هنیمز  دـناوتب  هک  یمالـسا  تموکح  هب  یباـی  تسد  ار ، ناـنمؤم  هفیظو  وا 
ملظ و هیلع  یناـهنپ  ي  هزراـبم یتازراـبم و  رازبا  کـی  هلزنم  هب  دـش و  یهت  دوـخ  یفنم  راـب  زا  هیقت  یموـهفم ، ینوـگرگد  نیا  هجیتـن 

یمن لیطعت  هیقت  يژتارتسا  اـما  تخاـب  گـنر  تموکح  تحاـس  رد  هیقت  یمالـسا ، تموکح  سیـسأت  اـب  درک و  ادـیپ  دومن  دادبتـسا 
.ددرگ

يزیتس توغاط  . 2-4-6

راوگرزب نآ  و  ع )  ) قداص ماما  زا  بهو  نب  هیواعم  تایاور  قبط  تسا  یلمع  يربت  یلوت و  رظتنم ، ناـسنا  صخاـش  نیرتزراـب  دـیاش 
هب دـتقم  وه  یتیب و  لها  مئاق  كردا  نمل  یبوط  : » دومرف ربمغیپ  هک  دـندومرف  لقن  ار  ثیدـح  نیا  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا  زین 

اشوخ یلع » یتما  مرکا  یتدوم و  يدو و  وذ  یئاقفر و  کئلوا  هلبق  نم  هیداهلا  همئألا  یلوتی  هودع و  نم  أربتی  هیلو و  یلوتی  همایق  لبق 
زا تسود و  ار  شناتـسودو  هدوـب ، وا  وریپ  شروـهظ  زا  شیپ  هک  یلاـح  رد  دـنک  یم  كرد  ار  مـتیب  لـها  مئاـق  هـک  یـسک  لاـح  هـب 

نیرتراوگرزب نارادتـسود و  ءاقفر ، نانآ  تسا ، هتخانـش  یم  دوخ  ناتـسرپرس  ار  وا  زا  شیپ  ناماما  هتـسج و  یم  يرادیب  شنانمـشد 
.(1) تسا نم  يارب  متما 

چیه تعیب  هک  یقنع » یف  تیغاوطلا  نم  دحال  هعیب  ال  : » دندومرف هک  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  سدـقم  دوجو  زا  ینارون  راتفگ  رد 
یتوغاط ملظ و  چیه  میلست  دیاب  دوخ ، ماما  هب  یـسأت  اب  مه  ترـضح  روهظ  نارظتنم   . (2) تـسین نامز ) ماما   ) نم ندرگ  رب  یتوغاط 
هعـسوت ینعم  هب  راظتنا  داقتعا و  سپ  دـنرب  یم  رـس  هب  اه  یتلادـع یب متـس و  ملظ و  هیلع  یخیرات  رمتـسم  هزرابم  رد  هشیمه  دـنوشن و 

.دنک یم  تیوقت  دارفا  رد  ار  يزیتس  ملظ  هیحور  هک  دراد  هعماج  رد  ار  ریثأت  نیا  تلادع ، 

هیقف يرثکادح  تیالو  هیرظن  . 2-4-7

ترـضح دوجو  رد  ینید  یـسایس و  رادتقا  ود  ره  ص )  ) مرکا لوسر  نامز  رد  هک  روط  نامه  تسا ، لئاق  هک  تیالو  هیرظن  يانبم  رب 
ناگژاو ربمایپ ، زا  سپ  زین ، هعیش  ناماما  دوب ، هدش  عمج 

ص:55

ص 129. ءافولا ، هسسؤم  مود ، پاچ  ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجمرقاب ، دمحم  - 1
45ص239 باب ، 1384 نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  ج2 ، ناولهپ ، روصنم  همجرت  همعنلا ، مامت  قودص ، خیش  نیدلا  لامک  - 2
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لداع ياهقف  هب  صتخم  یـسایس  ینید و  رادـتقا  ود  نیا  مه  موصعم  ماـما  نیرخآ  تبیغ  ناـمز  رد  . (1) دنتـسه رادتقا  ود  نیا  یقیقح 
.دشاب یم 

نآ يارجا  هب  قفوم  زین  لمع  هطیح  رد  یهقف ، ثحاـبم  لـیلحت  يرظن و  طـسب  رب  هوـالع  هک  دوب  ییاـملع  رداون  زا  هر )  ) ینیمخ ماـما 
تیالو دـش  ناریا  بالقنا  تضهن  روشنم  یهقف ، تاجارختـسا  یملع و  تاعافتنا  رب  هوالع  ناشیا  هیقف  تیالو  باـتک  هدـش ، ثحاـبم 

زیوجت و طیارـشلا ، عماـج  هیقف  يارب  تبیغ  رـصع  رد  ار  یمالـسا  تموکح  يربـهر  تماـعز و  تنامـض  هک  دوب  يروئت  هیقف ، هقلطم 
: دنیامرف یم  باتک  نیمه  رد  ماما  موحرم  .درک  یم  دنمنوناق 

جره و دنک و  ادیپ  رارمتـسا  دـنامب و  یقاب  مالـسا  یتموکح  ماکحا  تسا  انب  هدـمآ و  شیپ  ع )  ) ماما تبیغ  رـصع  نارود  هک  نونکا  »
دنروآ موجه  ام  هب  رگا  ات  تسا  مزال  تالیکشت  هک  دنک  یم  مکح  ام  هب  مه  لقع  .دیآ  یم  مزال  تموکح  لیکـشت  تسین ، اور  جرم 

تبیغ هرود  رد  تموکح  رما  زارحا  يارب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  فرط  زا  ینیعم  صخـش  هک  نوـنکا  مینک ...  يریگوـلج  میناوـتب 
... ؟ (2) میهاوخ یمن  ار  مالسا  رگید  مینک ؟ اهر  ار  مالسا  دیاب  ایآ  تسیچ ؟ فیلکت  تسا ، هدشن  نییعت 

ینید تموکح  لیکشت  یمالسا و  بالقنا  . 2-4-8

ره تسین و  یـسایس  تیمورحم  يانعم  هب  تبیغ  نارود  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  نآ  یبلـس  هاگدـید  فالخرب  هعیـش  یباجیا  هیرظن  اما 
فشاک نوچمه  یصاخشا  تموکح ، یباجیا  هیرظن  ققحت  ياتسار  رد  داد ، لیکشت  تلود  دیاب  دوب  ایهم  طیارـش  تشاد و  ناکما  اج 

زا دـیاب  دـسرب  تنطلـس  هب  هکنیا  يارب  هاشداپ  هک  دنتـشاد  راهظا  دـندرک و  حرطم  ار  هیقف  یـسایس  تیالو  یقارن  دـمحا  الم  ءاطغلا و 
هب ماگ  هعیـش  ياهقف  .دـش  هدرتسگ  هدرتسگ و  اهقف  لمع  هزوح ي  تیناحور و  شقن  بیترت  نیا  هب  . (3) دشاب هتشاد  نذا  هیقف  بناج 

هیقف ياه  تیلوئسم  تارایتخا و  زا  دوخ  هزات  ياه  طابنتسا  اب  ماگ 

ص:56

ص 128. ، 1376 لوا ، پاچ  نایبت ، تاراشتنا  نید ، یسایس  رادتقا  تلود و  ینید  تیعورشم  دنز ، ، یعاجشاضر  یلع  - 1
ص 3. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  هیقف ، تیالو  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  - 2

ص91. زییاپ 1381 ، فراعمرشن ، رتفد  لوا ، پاچ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  بالقنا و  ياهیروئت  اینریصباضر ، مالغ  - 3
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( هر  ) ینیمخ ماما  ار  اه  طابنتـسا  نیا  جوا  اما  دندیـشخب  يا  هزات  ناج  نآ  داـعبا  راـظتنا و  موهفم  هب  تبیغ ، رـصع  رد  طیارـشلا  عماـج 
لیکـشت هب  طونم  ار  مهم  نیا  ماجنا  یمالـسا و  ماـکحا  يارجاو  ظـفح  ار  موصعم  ماـما  تیلوئـسم  نیرت  مهم  هک  ناـشیا  داد  تروص 

ماظن سأر  ناونع  هب  هیقف  تیالو  هاگدـید  هئارا ي  یتنطلـس و  ماظن  اب  دوخ  راکـشآ  هزرابم  مـالعا  اـب  تسناد ، یم  یمالـسا  تموکح 
دجاو طیارشلا  عماج  هیقف  هک  هنوگ  نامه  ناشیا  هاگدید  هجیتن  رد  .دروآ  دوجو  هب  ار  راظتنا  موهفم  رد  لوحت  نیرت  گرزب  یمالسا ،

دراد هدهع  هب  زین  ار  یمالسا  تموکح  ییاپرب  تیلوئسم  تسا  تبیغ  رصع  رد  اه  نیا  زا  ریغ  اضق و  ماکحا ، طابنتسا  نوچ  یتارایتخا 
هب تبیغ  رصع  رد  یمالسا  تموکح  زا  تخادرپ و  عوضوم  نیا  نییبت  رد  یسرد  تاسلج  يرازگرب  هب  هاگدید  نیا  نییبت  يارب  ناشیا 

ار یلقع  مکح  نیا  اـب  فلاـخم  رهاـظ  هب  ياـه  تیاور  و  . (2) درمـش یلقع  یهیدـب  روـما  زا  ار  نآ  و  . (1) درکدای ربکا  داـهج  ناونع 
.دنشاب هتشادن  ار  مالسا  نیناوق  يارجا  دصق  تموکح ، ناگدنهد  لیکشت  هک  تسناد  يدراوم  هب  طوبرم 

يدنب عمج  - 2-5

نیا یعامتجا  یـسایس و  یمالک ، یتدیقع ، دـعب  میتخادرپ و  تیودـهم  هزومآ  داعبا  ایاوز و  هب  لوا  راتفگ  رد  لصف و  نیا  يادـتبا  رد 
.میدیشک ریوصت  هب  ار  هزومآ 

هار هب  مشچ  رظتنم و  هشیمه  نایعیـش  بیترت  نیدب  دش و  سوسحم  شیپ  زا  شیب  نایعیـش  نیب  رد  راظتنا  تلاح  تبیغ ، نارود  زا  سپ 
عماج ردـق  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  جرف  راظتنا  هزومآ  زا  ییاه  تشادرب  عیـشت  خـیرات  لوط  رد  هراومه  .دنتـسه  ع )  ) نامز ماما  روهظ 
تسا هدوب  مکاح  نیملـسم  هعماج  رب  تبیغ  خیرات  لوط  رد  هک  یعامتجا  یـسایس ، ياضف  هک  ددرگ  یمرب  هدمع  تشادرب  ود  هب  اهنآ 
میسقت یبلـس )  ) یفنم راظتنا  ای  یباجیا )  ) تبثم راظتنا  هب  ًاحالطـصا  ار  تئارق  ود  نیا  دشاب  یم  جرف  راظتنا  زا  فیرعت  ود  نیا  زا  رثأتم 

.دننک یم 

ص:57

، ریبک ریما  تاراشتنا  پاچ  تیطورشم ، عیـشت و  يرئاح ، ص 60 ، ریبک ، ریما  تاراشتنا  ناریا ، تیطورـشم  خیرات  يورـسکدمحا ، - 1
.دعب هب  ص 40 

ص 9. ان ، یب  ات ، یب  ربکا ، داهج  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  - 2
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هک هعیـش  هنالاّعف  یمجاهت و  تکرح  تسا و  هدوب  يرابکتـسا  ياه  تکرح  لباقم  رد  هعیـش  هنالعفنم  یعفادت و  عضوم  یبلـس  راظتنا 
.تسا هدز  مقر  یباجیا  راظتنا  ار  هتشاد  هگن  توغاط  ربارب  رد  یخیرات  هزرابم  کی  رد  ار  نآ  هراومه 

هعماـج تشونرـس  رد  یعاـمتجا  یـسایس و  يداـصتقا ، يداـقتعا ، ياـه  هزوح  همه  رد  هراومه  تیودـهم  راـظتنا و  زا  تئارق  ود  نیا 
.تسا هدوب  راذگ  ریثأت  یمالسا 

زا دعب  موس  راتفگ  رد  و.میا  هدرک  یسررب  ار  نآ  یسایس  یعامتجا و  یمالک ، ياهیگژیو  یبلس  راظتنا  فیرعت  زا  دعب  مود  راتفگ  رد 
.میا هتخادرپ  فلتخم  ياه  هزوح  رد  نآ  ياهیگژیو  يواکزاب  هب  راظتنا  یباجیا  نامتفگ  نییبتو  فیرعت 

ص:58
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( اهدامن اهراتفر ، اهرواب ،  ) یمالسا بالقنا  تیوه  موس : لصف 

هراشا

ص:59
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همدقم - 3-1

، اهرواب دـعب  هس  رد  یمالـسا  بالقنا  نییبت  هب  راتفگ  هس  رد  تیوه ، فیرعت  زا  سپ  هک  میراد  یم نآ  رب  ار  دوخ  یعـس  لصف  نیا  رد 
.میزادرپب اهدامن  اهراتفر و 

، تلادـع هیقف ، تیالو  داهتجا ، تیالو ، تماما ، نوچمه  ییاه  هفلؤم یمالـسا ، بـالقنا  ياـهرواب  دـُعب  رد  لـصف  نیا  لوا  راـتفگ  رد 
ار تبیغ  رـصع  رد  مدرم  املع و  هطبار  تسایـس ، نید و  طابترا  تماما ، ماما و  هطبار  جرف ، راـظتنا  داـهج ، تداهـش ، ملظ ، اـب  هزراـبم 

دنیارف رد  هعیـش  کیژولوئدـیا  ياهرتسب  اه و  هنیمز نداد  ناشن  اه ، صخاـش نیا  نییبت  یـسررب و  زا  فدـه  درک  میهاوخ  یفاکـشزاب 
.تسا یمالسا  بالقنا  يریگ  لکش

ياهراتفر يداصتقا ، ياهراتفر  ، یعامتجا ياهراتفر  یـسایس ، ياهراتفر  زا  معا   ) زاـس تیوه ياـهراتفر  یـسررب  هب  مود  راـتفگ  رد  و 
.درک میهاوخ  یسررب  ار  نآ  ياه  هفلؤم تخادرپ و  میهاوخ  یمالسا  بالقنا  یگنهرف )

دروم ار  يونعم ) يدام و  ياـهدامن  زا  معا   ) یمالـسا بـالقنا  يریگ  لکـش رد  رازگریثأـت  ياـهدامن  لـصف  نیا  یناـیاپ  راـتفگ  رد  و 
.درک میهاوخ  يریگ  هجیتن نایاپ  رد  میهد و  یم رارق  هعلاطم 

ص:60
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یمالسا بالقنا  ینید  تیوه  تیوه و  یتسیچ  - 3-2

، یناسنا یعامتجا و  مولع  ياه  هزوحرد توافتم و  یتخانش  شور  ياه  بوچراچ هب  انب  هک  تسا  زیگنا  هلداجم مهبم و  يا  هژاو تیوه 
.دنا هتسیرگن نآ  هب  توافتم  يرظنم  زا  نارظن  بحاص  زا  کی  ره 

.دننک یم رکذ  يدایز  ياهانعم  دشاب  یم « Identity  » نیتال هژاو  لداعم  هک  تیوه  موهفم  انعم و  ي  هیارا يارب  تغل ، ياه  باتک رد 
یلـصا رـصانع  زا  شخب  نآ  تیوه ، هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم هراب  نیا  رد  دوجوم  ياههاگدید  هعومجم  لیلحت  یـسررب و  زا 
نتشیوخ نارگید و  ناهج ، اب  دروخرب  رد  ار  دوخ  عضوم  دوش  یم رداق  درف  نآ ، ندرک  ادیپ  ّتینیع  لابندب  هک  تسا  ناسنا  تیصخش 

.دیامن صخشم  هتسیاش  تروص  هب 

میسقت یعمج  يدرف و  هتسد  ود  هب  ار  نآ  یموهفم ، يدنب  هیال رد  هک  دنناد ، یم وتردوت  هدیچیپ و  یموهفم  ار  تیوه  نارظن ، بحاص 
، رگید یتمسق  دنراد و  ییایاپ  ییانام و  یگژیو  رـصانع ، زا  یخرب  .دوش  یم هتخاس  صاخ  ياهیگژیو  اب  يرـصانع  زا  تیوه  دننک  یم

.دنتسه ایوپ  ریغتم و 

یعیش و یناریا - دناوت  یم  ام ، بالقنا  تیوه  ًالثم  .دشاب  هتـشاد  زین  اهـشزرا  رد  هشیر  دناوت  یم هک  تسا  تلم  ره  همانـسانش  تیوه ،
صاخ و ياه  داینب هب  هجوت  اب  دوخ  تخانـش  ینعی  تیوه   » .دـشاب یکّتم  تلادـع  تماـما و  ینعی  تیـالو  رب  دـناوت  یم یعیـش  تیوه 

(1)« نارگید هب  اهداینب  نآ  ساسارب  دوخ  ندناسانش 

، اهراتفر اهرواب ، اه ، شزرا لماش  هک  یمزیناکم  ؛ دـنک یم داجیا  یگتـسبمه  ماجـسنا و  یعون  هعماـج  رد  هک  تسا  یمزیناـکم  تیوه 
مه اب  لباقت  رد  زاس ، تیوه  لماوع  هک  دـنک  یم لمع  ینامز  مزیناکم  نیا  تسا  ناهج  زا  درف  تخانـش  هوحن  اه و  یقلت زرط  اهدامن ،

.دنروآ دوجو  هب  ار  یطلسم  نامتفگ  دنناوتب  نیداینب  یضراعت  نودب  دنشابن و 

ص:61
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يداینب ياه  شـسرپ هب  دزاـس  یم رداـق  ار  یعاـمتجا  نارگ  شنک هک  تسا  یعاـمتجا  يدرف و  حطـس  ود  رد  يراداـنعم  ناـمه  تیوه 
، نتـشیوخ تیوه  ي  هرابرد یهاگآدوخ  یعون  كرد  اب  صاخـشا   » دـنهدب هدـننک  عناق  بساـنم و  یخـساپ  دوخ  یتسیک  هب  فوطعم 
- يرکف شخباـنعم  يوگلا  یعون  حرط  اـب  دـنبای و  یم ار  شیوخ  یعاـمتجا  يدرف و  تیـصخش  هب  ندیـشخب  ماوق  ییاـناوت  تیلباـق و 

(1)« .دنزادرپ یم یتیوه  صاخ  ياه  نامتفگ میسرت  هب  يراتفر 

رگیدـکی اب  ار  رمتـسم  رادانعم و  طابترا  يرارقرب  ناکما  هعماج  کـی  دارفا  یتیوه ، صخـشم  ياـه  بوچراـچ زا  يرادروخرب  نودـب 
اب یکیتکلاـید  يا  هطبار رد  ینهذ ، تیعقاو  هنوـگره  دـننام  تسا و  ینهذ  تـیعقاو  یلـصا  يازجا  زا  یکی  تیوـه  .تـشاد  دـنهاوخن 
رد اهنآ  تیوه  اما  دنتـسه ، توافتم  هناگی و  دارفا  .تسین  رادانعم  نارگید  یعاـمتجا  رهپـس  زا  ادـج  يدرف  تیوه  .دراد  رارق  هعماـج 

فـیرعت و ار  نارگید  دوـخ و  هک  هیوناـث  هیلوا و  ندـش  یعاـمتجا  ياهدـنیآرف  بوچراـچ  رد  دارفا  ینعی  دوـش ؛ یم هتخاـس  عاـمتجا 
(2) .دنریگ یم لکش  دننک ، یم فیرعتزاب 

اذل دسر  یم زین  یلمارف  یلم و  یعمج ،)  ) یهورگ حطس  هب  دوش و  یم عورش  يدرف  حطس  زا  هک  دراد  یفلتخم  حوطس  تیوه  نیاربانب 
رد هتشذگ  نرق  ود  یکی  خیرات  رب  يرورم  .دنوش  یم لوحت  رییغت و  راچد  نآ  یلصا  ياه  هفلؤم هراومه  هک  تسا  لاّیـس  يرما  تیوه 

لابند هب.دـنرثأتم  برغ  مالـسا و  ، ناریا هزوح  هس  زا  نامروشک  رد  تیوه  ياه  هفلؤم هک  دـهد  یم ناشن  ناریا  هعماج  رد  تیوه ، باب 
يراگزاس و رگیدـکی  اب  يداـیز  نازیم  هب  هیراـجاق  نارود  اـت  یبهذـم  یلم و  ياـه  هفلؤم لوا ، هزوح  ود  ینـالوط  كرتشم و  تاـیح 

لیاوا زا  یمالسا  یناریا - تیوه  گنهرف و  هب  یبرغ  نردم  رصانع  لیمحت  ییانشآ و  لابند  هب  اما  .دنا  هتشاد زیمآ  تملاسم  یتسیزمه 
زا نرق  ود  زا  رتمک  تشذگ  اب  عقاو  رد  .میدوب  نایناریا  تیوه  رد  نارحب  یعون  زورب  دهاش  يدالیم ، مهدزون  هدس 
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اب یلم  ینید - تیوـه  يراـگزاس  مدـع  دـهاش  یمالـسا ، بـالقنا  زا  لـبق  ناریا  هعماـج  هـب  برغ  گـنهرف  نیداـینب  ياهـشزرا  ذوـفن 
.میدوب يولهپ  رصع  رد  ًاصوصخ  هتینردم  ياهراجنه 

طـسوت هک  یتـموکح  ورملق  رد  مه  نآ متـسیب ، نرق  ياـه  هـهد نـیرخآ  رد  ( religious revolution  ) ینید بـالقنا  عوقو  اـما 
هدیمان هقطنم  ( island of stability « ) تابث هریزج   » یـسایس یعامتجا - لئاسم  نارگ  لـیلحت  یتینما و  ياههاگتـسد  نیرتربتعم 

رمع زا  ههد  هس  زا  شیب  هک  نونکا  داد و  رارق  یعامتجا  یسایس - نارگ  لیلحت نارظن و  بحاص  يور  ارف  یساسا  ياهشلاچ  دوب  هدش 
بیهم هناکت  نیا  لماوع  للع و  دنا  هدیـشوک  کیره  هک  میهجاوم  ییاه  نییبت اه و  لیلحت زا  یهوبنا  اب  درذـگ ، یم میظع  دادـخر  نیا 

نیا ینید  تیهاـم  نییبـت  هک  هتفرگ  تروص  يا  هدرتـسگ نوگاـنوگ و  تاـعلاطم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دروم  رد  .دـننک  حیرـشت  ار 
رد دیدج  يورین  کی  ناونع  هب  مالسا  حرط  نمـض  ریظن ، یب گرزب و  دادیور  نیا  .دشاب  یم تاعلاطم  نیا  زا  هدمع  یـشخب  بالقنا ،

نایاپ هب  ینید  ياهرواب  نید و  هرود  اهنت  هن  هک  درک  تباث  دیـشک و  نالطب  طخ  نید » هرود  یگتفای  ناـیاپ   » هیرظن رب  نردـم ، ناـهج 
داهن رد  هک  بالقنا  نیا  يرکف  ياه  تخاسریز لیلحت  مهف و  ور  نیا  زا  .دـشاب  زین  عماوج  ياز  لوحت يورین  دـناوت  یم هکلب  هدیـسرن ،

.تسا يرورض  تسا ، هتفهن  نآ  یگنهرف  هیذغت  هکرحم و  عبنم  هلزنم  هب  هعیش  یخیرات  يرکف و 

، ینید بالقنا  رد  .دوب  لقتـسم  ینید  تیوه  یگنهرف و  تلاسر  رد  تواـفت  اـیند ، گرزب  ياـهبالقنا  اـب  بـالقنا  نیا  یلـصا  تواـفت 
ار بـالقنا  تخرد  نوخ ، اـب  دـنهد و  یم خـساپ  دنونـش ، یم نورد  زا  هک  ییادـن  هب  اـهبالقنا  دزیخ و  یم رب  ینید  تیوـه  زا  بـالقنا 

مدرم بالقنا  تخاس و  دنب  ياپ یهلا  نیناوق  یقالخا و  ياه  شزرا هب  ار  اهناسنا  یمالسا ، بالقنا  رد  ینید  تیوه  .دنیامن  یم يرایبآ 
اب شزاس  عون  ره  یهلا ، یحو  هب  دقتعم  ياهناسنا  یمالـسا ، بالقنا  ینید  تیوه  رد  .داد  قوس  یهاوخ  تلادـع  ییادز و  متـس  هب  ار 

دوخ يارب  يدبا  یگنن  راع و  ار  رابکتسا  يریذپ  هطلس هدرک و  در  ار  نآ  هتسناد و  بالقنا  ملسم  ياهـشزرا  فالخرب  ار  اه  تردق ربا 
یبلق خـسار و  داقتعا  نامیا و  رب  دوخ ، ياه  تلاـسر فادـها و  درب  شیپ يارب  هک  یهلا  یمدرم و  میظع  بـالقنا  نیا  .دـننک  یم یقلت 

یسایس و ماظن  کی  زا  یلمع  ینیع و  ییوگلا   هیارا  اب  دراد ، هیکت  نیدتم  نمؤم و  ياه  هدوت
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زا دناوخ و  ارف  شلاچ  هب  ار  گنهرف  هشیدنا و  نیغورد  نایعدم  زا  يرایسب  وس  کی  زا  یناسنا ، یهلا و  ياهشزرا  رب  ینتبم  یعامتجا 
.دومن روهظ  رـصاعم  ناریا  یـسایس  تایح  رد  قباس  میژر  یتسیناـما  تارکفت  هدـکتملظ  رد  شخب  دـیما  يا  هقراـب نوچ  رگید ، يوس 

یبای تیوه رد  يا  هدـننک نییعت  رایـسب  شقن  هک  تسا  تیوه  دـُعب  نیرت  مهم ًابیرقت  دراد  هک  ییاوتحم  تیهام و  لیلد  هب  ینید  تیوه 
يوس زا  دوش و  نآ  داعبا  ریاس  ماوق  ماود و  بجوم  تیوه ، زا  دعب  نیا  تیوقت  تشاد  اعدا  ناوت  یم دـنک ، یم يزاب  هعماج  کی  دارفا 
هرادا یـساسا  نکر  نید  هک  یعماوج  رد  اعدا  نیا  .دوش  تیوه  داعبا  ریاس  رد  نارحب  زاس  هنیمز دـناوت  یم هزوح  نیا  رد  شلاچ  رگید 

.تسا قداص  ًالماک  دنک  یم صخشم  ار  نآ 

ریگارف یبهذـم  ياه  نییآ کسانم و  هب  لیامت  داقتعا و  نآ ، هب  يرادافو  يدـنبیاپ و  كرتشم ، یبهذـم  میلاعت  نید و  زا  يرادروخرب 
يارب یـصخشم  تیوه  هدـنروآ  دوجوب  لـماع  نونکاـت  هتـشذگ  زا  بهذـم  .تسا  رثؤم  رایـسب  یلم ، تیوـه  یهد  لکـش دـنیآرف  رد 

.دـش یم هتخانـش  اهنآ  نید  بهذـم و  اب  اهناسنا  تیوه  ینعی  .دـنا  هتـشادن نآ  هب  يداقتعا  هک  هدوب  اـهنآ  نیب  زیاـمت  دوخ و  نادـقتعم 
ناکرا زا  یکی  زین  ناریا  بالقنا  رد  .تشاذگ  یم شیامن  هب  ار  فلتخم  ياهناسنا  یگنهرف  تیوه  ندوب ، ناملسم  یحیسم و  يدوهی ،

هب مه  ینامزاس و  ظاحل  هب  مه  هعیـش ، مالـسا  : » تسا دـقتعم  صوصخ  نیا  رد  لـپ  چاکـسا  .دوب  نید  رـصنع  نآ ، تیهاـم  یـسدنهم 
يروحم ياه  هروطـسا یعامتجا و  يدـنب  تروص  اه و  هکبـش......تشاد هدـننک  نییعت  شقن  ناریا  بالقنا  داجیا  رد  یگنهرف  ظاـحل 

ربارب رد  اهنآ  تمواقم  يارب  ار  مزـال  یقـالخا  هدارا  درک و  کـمک  يرهـش  ياـه  هدوت تمواـقم  نتخاـس  گـنهامه  هب  هعیـش  مالـسا 
(1) .درک مهارف  شترا  توکس 

ص:64
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لوا راتفگ  - 3-3

ناریا یمالسا  بالقنا  رد  نویبالقنا  ياهرواب  . 3-3-1

هراشا

.دوب یعیش  مالسا  ياه  هرازگ زا  هتفرگرب  اهرواب و  زا  یـشان  تشاداو  تکرح  هب  نمهب 57  رد  ار  یمدرم  میظع  جوم  هک  يژولوئدـیا 
هب عیشت  قیفوت  .دنک  لمع  یبولطم  وحن  هب  یمالـسا  بالقنا  يریگ  لکـش دنیارف  رد  تسناوت  یعیـش  مالـسا  دوجوم ، تیعقاو  ساسارب 

مسیلایـسوس و نوـچمه  يرکف  ناـیرج  اهیژولوئدـیا و  رگید  لوـفا  هـک  درک  لـمع  يا  هنوـگ  هـب  بـالقنا ، بلاـغ  يژولوئدـیا  هباـثم 
هعیش یشزرا  يداقتعا و  ماظن  دز  مقر  ار  دندمآ  یم باسح  هب  ناریا  رد  یعیش  مالـسا  یلـصا  يابقر  ناونع  هب  هک  لاربیل  مسیلانویـسان 

رـصانع راتفگ  نیا  رد  تسا  یبالقنا  رکف  یلـصا  ّدلوم  ناونعب  عیـشت  بهذـم  ساسارب  مالـسا  نید  عورف  لوصا و  زا  تسا  ترابع  هک 
.میهد یم رارق  لیلحت  یسررب و  دروم  ار  دنا  هتشاد میقتسم  ریثأت  نایعیش  یسایس  راتفر  رد  هک  يداقتعا  هموظنم  نیا  مهم 

تماما . 3-3-1-1

تیمتاخ هب  هجوت  اب  زین  مالـسلاامهیلع )  ) موصعم ناماما  دوجو  دراد ، ترورـض  ناربمایپ  لاسرا  هک  لیلد  نامه  هب  دـندقتعم ، نایعیش 
( جع  ) تّجح ترضح  ینعی  موصعم  ماما  نیرخآ  هک  دراد  داقتعا  هعیش  تماما ، ثحب  رد  .تسا  مزال  يرورض و  ص )  ) مالـسا ربمایپ 
ار ع )  ) ماما نآ  روهظ  هنیمز  دنفظوم  نایعیـش  درک و  دهاوخ  روهظ  تبیغ  هدرپ  سپ  زا  يزور  درب و  یم رـس  هب  تبیغ  رد  هدوب و  هدنز 

قیرط زا  هک  دنتـسه  مدرم  ینید  یبهذـم و  روما  عجرم  جـع )  ) نامز ماما  ماع  باّون  ناونع  هب  ءاـهقف  تبیغ ، نارود  رد  .دـنیامن  مهارف 
هلئـسم رد  .دـنیامن  یم دـیلقت  نانآ  زا  زین  مدرم  هدومن و  جارختـسا  عّیـشت  بهذـم  ساـسارب  ار  طوبرم  روما  یعرـش ، ماـکحا  داـهتجا ،

یمیهافم هلمج  زا  .دراد  هدـهع  رب  ار  هعماج  هرادا  تموکح و  هب  طوبرم  لئاسم  هیقف ، یلو  ناونع  هب  اـهقف ، نیا  زا  یکی  زین  تموکح 
.تسا هیقف  تیالو  داهتجا و  راظتنا ، تبیغ ، موهفم  تسا ، رثؤم  نایعیش  یسایس  راتفر  رد  دیآ و  یم تسد  هب  تماما  لصا  زا  هک 
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تلاسر و ود  یهلا  نأشلا  میظع ناربمایپ  زا  یخرب  .دشاب  یم طیارـشلا  عماج  ءاهقف  يدـه و  همئا  ءایبنا و  نیب  كرتشم  ماقم  اهنت  تماما 
ءارجا ّلبقت  ینعی  تماما  اما  .اه  ناسنا هب  یهلا  ماـیپ  غـالبا  ینعی  توبن  تماـما »  » هفیظو يرگید  و  توبن »  » هفیظو یکی  دنتـشاد  هفیظو 

اهنآ زا  یـضعب  طقف  اما  دوب ، « یبن  » يربمغیپ ره  لصا  نیا  ساسارب  .مایپ  نآ  ساسارب  ماظن  کی  يرارقرب  هعماـج و  نتم  رد  یهلا  ماـیپ 
(1) .دندوب ماما » »

دنمزاین اهنآ  يربهر  هب  هعماج  دنراد و  ار  هعماج  يربهر  یتح  ناشدوخ  یناسنا  تیصخش  رطاخ  هب  هعیش  همئا  یتعیرـش ، رتکد  رظن  زا 
، دنک یم یفن  ماظن  نآ  دض  ماظن  هنوگره  ربارب  رد  ار  دحوم  دقتعم و  ناسنا  میلست  عیـشت ، موهفم  رد  تماما  هب  داقتعا  نیاربانب ، .تسا 

تباین هب  هک  دنتـسه  ییاه  تموکح دریذپب ، دناوت  یم هعیـش  هک  ییاه  تموکحموصعم ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  نیا  هب  داقتعا  و 
(2) .دننک یم تموکح  مدرم  رب  فده  نامه  هار و  نامه  طباوض و  نامه  ساسارب  یعیش ، ماما  زا 

یلع صخش  ار  تماما  هقلح  هلسلس  رس  .دراد  داقتعا  نامز  ره  رد  ماما  دوجو  هب  هیماما  هعیش  .دراد  یسایس  نأش  عیـشت  نییآ  رد  ماما 
یخرب زا  هک  يریـسفت  ثیداحا و  حیرـص و  صن  رب  هوالع  .دـنناد  یم جـع )  ) يدـهم ماما  ار  هتـشر  نیا  هیلا  یهتنم و  ع )  ) بلاـطیبا نب 

رد دوجوم  قیاقح  هک  یسک  هب  زاین  .تسا  لالدتسا  لباق  زین  یلقع »  » ظاحل هب  ماما  بصن  هک  دراد  داقتعا  هعیش  .دوش  یم نآرق  تایآ 
رتشیب هچره  لیاضف  هب  مدرم  تیاده  موزل  نینچمه  دـنک و  غالبا  كرد و  ار  دنـشابن  نآ  كرد  مهف و  هب  رداق  مدرم  هماع  هک  ار  نید 

.دنراد ینالقع  هشیر  هک  تسا  یلئاسم  نآ ، دننام  يدراوم  و 

نیا هکنیا  دوش و  یم یفرعم  نییعت و  دوخ  زا  شیپ  ماما  يوس  زا  یماما  ره  هک  موهفم  نیا  هب  صن  هزومآ  تماـما ، هدـعاق  شریذـپ  اـب 
زا دـیاب  صوصنم ، ماما  .دـنک  یم نیمـضت  يدـعب  ناماما  نییعت  رد  ار  صن  موادـت  تسا ، ع )  ) نیـسح لسن  زا  همطاف و  هلالـس  زا  ماما 

دشاب رادروخرب  تمصع  یگژیو 
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رایـسب ماما  یـسایس  ياه  تیلوئـسم فیاظو و  .تسا  ناکما  نیرتالاب  رد  یعقاو  ینعم  هب  تلادع  هدـنرادربرد  یتلـصخ  نینچ  هک  ارچ 
: زا دنترابع  ماما  یسایس  یمالک - فیاظو  مها  .تسا  هدرتسگ 

، یمومع ياه  تورث رب  تراظن  دودـح  ماکحا و  يارجا  تاثدحتـسم ، ماکحا  نایب  تعیرـش و  ریـسفت  یماظن ، يورین  هیلاع و  تسایر 
هعماج عورشم  يربهر   » هفیظو نیرت  مهم (1) و  ندرک داهج  موزل  تروص  رد  یمالـسا ، ياهزرم  زا  يرادساپ  لدع ، طسق و  يرارقرب 

ره رد  تسا و  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ماـما  نآ  زا  نآ ، يربـهر  تسا و  تموکح  لیکـشت  قـح  ینعی  مهم  هفیظو  نیا  هک  یمالـسا »
قح تسا  طیارـشلا  عماج هیقف  هک  جـع )  ) نامز ماـما  ماـع ) صاـخ -  ) بئاـن تبیغ ، نارود  رد  دراد و  روضح  موصعم  یماـما  یناـمز ،

هجوتم ار  ناریا  ناملسم  مدرم  تفرگ و  یم رارق  نایناحور  املع و  دانتسا  دروم  هراومه  ناریا  رد  هلأسم  نیا  .دراد  يربهر  تموکح و 
.دشاب طیارشلا  عماج هیقف  دیاب  یمالسا  هعماج  مکاح  تسین و  یمالسا  یلعف  تموکح  هک  دندرک  یم بلطم  نیا 

تیالو . 3-3-1-2

« تیالو  » ظفل يارب  روای و  رادتسود 3. تسود 2. يانعم 1. هس  نآ  يارب  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  یلَو »  » هدام زا  یبرع  نابز  رد  تیالو » »
.دنا هدرکرکذ ار  تموکح  يربهر و  یگریچ 2. تنطلس و  .1 يانعم : ود  اهنآ  رب  هوالع 

دراد و تیلوت  يراک  رد  یسک  بناج  زا  هک  نآ  ظفاح ، بحاص ، رای ، تسود ، لثم  يدایز  یناعم  یلو »  » ظفل يارب  یـسراف  نابز  رد 
.تسا هدش  نایب  يرادمامز  ندرک ، تموکح  يانعم  تیالو »  » يارب

ریغـص نوـنجم ، هیفــس ، تـیم ، رب  تیـالو  ياـنعم  هـب  ار  نآ  يا  هدـع دور ، یم راـک  هـب  هـیقف  دروـم  رد  تیـالو »  » ظـفل هـک  یماـگنه 
(2) .تسا هعماج  روما  يرادمامز  تموکح و  نامه  نآ  زا  دارم  یلو  دننک  یم دودحم.....و 
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قح .ءافعض و  ءارقف و  ای  هعماج و  تیرثکا  نید  عفن  هب  صخش  لام  رد  فرـصت  قح  تموکح و  يربهر و  قح  ینعی  تیالو  نیاربانب 
یلک روط  هب  تافوقوم و  کلاملا و  لوهجم  ماتیا ، لاوما  رب  نیما  بصن  یتسرپرس و  قح  يروشک و  یماظن و  تاماقم  بصن  نییعت و 

ربمغیپ و نیرخآ  هژیو  هب  ناربمغیپ و  زا  دـعب  تماما  تیالو و  قح  هدومرف  لاـسرا  دـنوادخ  هک  یطباوض  ساـسارب  عاـمتجا  هرادا  قح 
، ربمغیپ صخـش  دـننام  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  ینعی  متاخ  ربمغیپ  ءایـصوا  .دـسر  یم اهنآ  لصفالب  ءایـصوا  هب  ءاـیبنالا  متاـخ 

یم نآرق  رد  دـنوادخ  .دنتـشاد  تیالو  اما  دـش  یمن لزان  یحو  اهنآ  هب  ینعی  دنتـشادن  توبن  اما  .دنتـشاد  مدرم  رب  تیالو  تماما و 
یلوا  » زا زین  وا و  ربمغیپ  ادخ و  زا  نانمؤم  يا  ینعی   (1)« مکنم رمالا  یلوا  لوسّرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهّیا  ای  : » دـیامرف

.دینک تعاطا  دیراد  ناتدوخ  زا  هک  یئاه  رمالا »

هتشاد تباین  اهنآ  زا  هک  یماقم  ره  زین  دنتسه و  مالـسلا ) امهیلع  ) نیموصعم همئا  رمالا ، یلوا  زا  روظنم  حیحـص  ربتعم و  ثیداحا  قبط 
هب ار  ماقم  نیا  نیدـهتجم ، طیارـشلا و  عماج ءاهقف  ینعی  ترـضح  نآ  ماـع  صاـخ و  باّون  ع )  ) مهدزاود ماـما  تبیغ  زا  دـعب  .دنـشاب 

(2) .دوش یم عورش  ناهیقف » تیالو   » تبیغ نامز  رد  ینعی.دندرب  یم تثارو 

داهتجا . 3-3-1-3

نابز رد  (3) و  راک ماجنا  رد  یعـس  شالت و  يریگراک  هب  زا  تسا  ترابع  دهج  هدش و  ذخا  میم ) مض  هب   ) دهُج هدام  زا  داهتجا  هژاو 
(4) .تسا یلالدتسا  روط  هب  یعرش  لئاسم  ماکحا و  طابنتسا  هویش  شور و  هب  ییانشآ  ینعم  هب  ءاهقف  حالطصا  و 
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.تهاقف رصع  یصو و  تبیغ  نامز  هچ  ربمایپ و  یصو  نامز  هچ  دشاب و  ربمایپ  نامز  هچ  دوش  یمن طقاس  ناسنا  زا  تقو  چیه  فیلکت 
يارب اـه  ناملـسم موصعم  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  .دروآ و  تسد  هب  دـنک و  ادـیپ  ار  دوخ  فیلکت  دـیاب  تسا و  فـلکم  هشیمه  ناـسنا 

: دنیامن یط  ار  هار  هس  زا  یکی  دیاب  دوخ  یعرش  فیاظو  فیلکت و  اب  ییانشآ 

.دراد لیصحت  هب  زاین  نیا  دیامن و  طابنتسا  دنروآ و  تسد  هب  مالسا  عبانم  زا  ار  دوخ  فیاظو  ًاصخش  دنک و  داهتجا  . 1

.دنک دیلقت  داهتجا ، ناکما  مدع  تروص  رد  . 2

.دنک طایتحا  هب  لمع  . 3

رب یلک  نیناوق  قیبطت  دهتجم ، هفیظو  .دوش  یم هدیمان  هیقف » دـهتجم و   » دـشاب یم یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  هب  رداق  هک  یـسک  نیاربانب 
.تسا طابنتسا  لوصا  ینابم و  ساسارب  دیدج  تاعوضوم  يارب  یعرف  یعرش  مکح  طابنتسا  یئزج و  دراوم 

نیا رد  .تسا  نآ  نهک  یتنـس و  ریـسفت  زا  توافتم  رایـسب  هعیـش  ياه  هزومآ میهافم و  زا  هعیـش  نویناحور  املع و  ریـسفت  تشادرب و 
رد داهتجا  هلأسم  .تسا  هدش  عیـشت  بهذـم  رد  دوکر  نوکـس و  عنام  تسا و  هتـشاد  یـساسا  شقن  داهتجا  یجیردـت ، رییغت  لوحت و 

تشادرب رد  لوحت  رییغت و  نیا  یمالسا  بالقنا  هژیو  هب  ناریا  تالوحت  رد  تسا و  رادروخرب  ییالاو  ماقم  شزرا و  زا  عیشت ، بهذم 
یمهم رایـسب  شقن  دشاب  یم يزیتس  ملظ  یـسایس و  كرحت  یعون  داجیا  نآ  فده  هک  یبهذم  ياهدامن  اهراتفر و  اهرواب ، زا  مهف  و 

.تسا هتشاد  تالوحت  نیا  تیقفوم  يزوریپ و  رد 

هطلس یفن  . 3-3-1-4

یم الیبس » نینمؤملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لعجی  نل   » ءاـسن هروس  هیآ 141  هب  دنتسم  یمالـسا و  مهم  هیهقف  دعاوق  زا  لیبس  یفن  هدعاق 
رب رفاک  هطلـس  تموکح و  يرترب و  بجوم  هک  یمکح  هنوگ  چـیه  عیرـشت ، ملاع  رد  هک  دـیامرف  یم هفیرـش  هیآ  رد  دـنوادخ  .دـشاب 
رد هچ  تالماعم و  باب  رد  هچ  تادابع و  باب  رد  هچ  مکح  نیا.تسا  هدشن  لعج  عیرشت و  درادن و  دوجو  دشاب  نیملسم  نینمؤم و 

ص:69
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فرش تزع و  ولع و  بجوم  رگا  يدادرارق  عاقیا و  ره  نامیپ و  دقع و  ره  هدعاق  نیا  ياضتقم  هب  نیاربانب  تسا  هدش  لعج  تسایس ،
.تسا لطاب  دوش  ملسم  رب  رفاک 

معا ماکحا ، نیناوق و  هعومجم  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هیلع » یلعی  ولعی و ال  مالـسالا  : » دومرف هک  ص )  ) مرکا ربماـیپ  نخـس  نینچمه 
، دوقع زا  دوش  یم عقاو  اهنآ  نییآ  روما  یمامت  رد  تسا  رفاک  رب  ناملـسم  يرترب  ولع و  بجوم  نآ  دننام  یندم و  یئازج و  قوقح  زا 

یمن رافک  یعامتجا ، يدرف و  طباور  زا  معا  لئاسم  نیا  مامت  رد  نآ  دـننام  اه و  جاودزا اه ، ناـمیپ تادـهاعم ، تاـیالو ، تاـعاقیا ،
ملـسم رب  رفاک  هطلـس  عاقیا ، هجیتن  دقع و  ودادرارق  هدهاعم و  نامیپ ، هجیتن  اجره  .دنـشاب و  هتـشاد  هطلـس  ولع و  ناناملـسم  رب  دنناوت 
روـشک کـی  یمالـسا و  روـشک  کـی  نیب  یناـمیپ  رگا  ضرف  هب  .دـنرادن  یقوـقح  راـبتعا  دنتـسه و  یفنم  لـطاب و  روـما  نـیا  دـشاب 

(1) .درادن یعرش  ینوناق و  شزرا  چیه  نامیپ  نیا  دشاب ، ناناملسم  رب  رفاک  هطلس  نامیپ  نآ  هجیتن  رگا  دوش ، عقاو  یمالساریغ 

، فلتخم ياه  ناـمز رد  هک  تسا  نایعیـش  یـسایس  گـنهرف  رد  نیرفآ  شقن مهم و  رـصانع  زا   يزیتس  رابکتـسا  هطلـس و  یفن  رـصنع 
يداصتقا یـسایس و  لالقتـسا  نماـض  عقاو  رد  هصخاـش  نیا  .تسا  هدوب  نایعیـش  طـسوت  رابکتـسا  اـب  هلباـقم  يزیتس و  هناـگیب  لـماع 

.تسا هتشاد  یمالسا  ياهروشک  تشونرس  رد  یمهم  شقن  ریخا  ياه  هدس رد  هژیو  هب  دشاب و  یم اهروشک  ریاس  ربارب  رد  ناناملسم 

هیقت . 3-3-1-5

زا تسا  تراـبع  هیقت  رگید  تراـبع  هب  .تسا  نتـشیوخ  زا  يرادـهگن  ياـنعم  هب  هعیـش و  یهقف  یمـالک و  تادـقتعم  هـلمج  زا  هـیقت 
ماجنا لام  ناج و  ظفح  فده  اب  دشاب و  هتشاد  دوجو  يرارطضا  نآ  رد  هک  نافلاخم  زا  دوخ  هاگدید  داقتعا و  نتشاد  هاگن  هدیـشوپ 

هب رما  ینید و  فراـعم  غیلبت  رـشن و  نآ  دراد و  دوجو  مالـسا  نید  رد  هک  یلّوا  لوصا  اـب  عبطلاـب  درکلمع  یـشم و  عوـن  نیا  .دریذـپ 
نآ لباقم  رد  هکلب  دراد  تریاغم  اهنت  هن  تسا ، هدیقع  يارب  داهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 

ص:70
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رـصحنم مالـسا  خیرات  رد  اهنت  هن  تسا ، هدش  نیرق  هعیـش  لمع  رکفت و  اب  یعیـش ، يراصحنا  لصا  کی  ناونع  هب  هیقت  دنچره  .تسا 
هقباس للم  ماوقا و  رتشیب  فرع  رد  هک  درک  یقلت  اه  ناسنا زیمآ  طایتحا  لدتعم و  یعیبط و  راتفر  رد  ار  نآ  دیاب  هکلب  تسین  هعیـش  رد 

هب میقتـسم  هزرابم  ای  دـنرادن  ار  میقتـسم  هزرابم  هلباقم و  ییاـناوت  هک  تسا  تیلقا  رد  اـی  روهقم  موق  اـی  درف  شنکاو  نمـضتم  دراد و 
تسا هدش  ثعاب  دنا ، هدرک یم مادقا  نانآ  هیلع  هراومه  هک  ییاه  ماظن دوجو  لیلد  هب  خیرات  رد  هعیش  تیعقوم  .تسین  نانآ  تحلـصم 

(1) .دننک زیهرپ  ناشیاه  هاگدید هنادازآ  نایب  زا  دوخ  ياه  هشیدنا یخیرات  رارمتـسا  یمتح و  لاوز  زا  يریگـشیپ  يارب  هنادنمدرخ  هک 
همه يارب  هناطاتحم  راـتفر  نیا  .تسا  هدـشن  بساـنم  عقاوم  رد  ملاـظ  ياـه  تموکح هیلع  شروش  ماـیق و  عناـم  هاگدـید  نیا  دـنچره 

نایعیش صوصخم  یتظافح  راک  زاس و  نیا  نایعیـش ، ندوب  تیلقا  لیلد  هب  نایم  نیا  رد  یلو  دوش ؛ یم یقلت  یقطنم  لوقعم و  اه  هورگ
رد هک  تسین  اـنعم  نیا  یفاـن  هتکن  نیا  دـنچ  ره  .تسا  هتفاـی  صاـصتخا  نآ  هب  یلقتـسم  ثحب  زین  هعیـش  هقف  رد  هکنیا  هژیو  هـب  دـش ،

(2) .دراد هتشاد و  دوجو  هّیقت  زین  تنس  لها  یهقف  تایبدا 

: دیامرف یم فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  .تسا  یلقع  ماکحا  نیرت  نشور زا  هیقت  ندوب  بجاو 

زا سپ  دش  ادـخ  هب  رفاک  هک  تسا  یـسک  رب  ادـخ  بضغ  ینعی  : (3)« نامیالاب ّنئمطم  هبلق  هرُکا و  نم  اـّلا  هناـمیا  نم  هللااـب  َرَفَک  نم  » 
.دشاب نئمطم  ادخ  هب  نامیا  هب  اهنآ  بلق  دندرک و  رفک  راهظا  هارکا  يور  زا  هک  یناسک  رگم  ندروآ ، نامیا 

اهازـسان زا  دنتـساوخ  اهنآ  هچ  ره  درک و  رفک  راهظا  مه  وا  دوش  رفاک  هک  دندرک  رابجا  ار  وا  رافک  دـش  لزان  رـسای  رامع  هرابرد  هیآ 
.دش هداد  هیقت  هزاجا  دش و  لزان  هیآ  نیا  دمآ  ص )  ) مرکا ربمایپ  شیپ  نایرگ  سپس  تفگ 

ص:71

، توریب رشنلا ، و  داشرالا   میرکلا ، نآرقلا  _ۀ  نایص _ۀ و  باحصلا هیقتلا و  یف  نیملسملا  ءاملعلا  ءارآ  يوضرلا ، یضترم  دیـسلا  - 1
.مود پاچ  1991 م ،

ص 38-48. نیشیپ ، 1412 ق ،)  ) يوضرلا یضترم  دیسلا  - 2
هیآ 108. لحن ، هروس  - 3
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تشاد رارق  رطخ  ضرعم  رد  تقو  نیطالس  ءافلخ و  ملظ  رطاخ  هب  نایعیش  لام  ناج و  نوچ  مه  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  نامز  رد 
(1) .دندرک یم هیقت  دوخ  ضرع  سومان و  ناج و  ظفح  يارب  نایعیش  و  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 3-3-1-6

لمع ماـجنا  یگدـنب و  تعاـطا و  هب  مدرم  نتـشاداو  ینعی  فورعم » هب  رما   » هدیدنـسپ و وکین و  رما  ره  ینعی  فورعم »  » يوـغل رظن  زا 
.لمع اب  ای  لوق و  اب  ای  هدیدنسپ  وکین و 

هب رما  نیملـسم ، ماـمت  رظن  رب  اـنب  .ًـالعف  اـی  ًـالوق  یـصاعم  ماـجنا  زا  عنم  ینعی  رکنم  زا  یهن  دنـسپان و  تشز و  رما  ره  ینعی  رکنم »  » و
یمالسا و تما  تایح  رد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یساسح  شقن  رطاخ  هب  مالـسا  تسا و  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

.تسا هداد  تیمها  ردـق ، نیا  يا ، هضیرف رتمک  هب  هتـشاد و  یهلا  هضیرف  نیا  هب  تبـسن  یـصاخ  تیانع  دراد ، تافارحنا  زا  يریگولج 
هعیـش یـسایس  گنهرف  رد  یمهم  هاـگیاج  هک  تسا  نید  تایرورـض  زا  مالـسا و  نید  عورف  زا  یکی  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ماما هک  نانچ  درب  یپ  هعیش  یـسایس  گنهرف  رد  رـصنع  نیا  ترورـض  تیمها و  هب  ناوت  یم هدراو  تایاور  تایآ و  یـسررب  اب  .دراد 
نیرت یـساسا زا  یکی  رـصنع  نیا  دـناد  یم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  تقو  تموکح  هیلع  رب  دوخ  ماـیق  زا  فدـه  ع )  ) نیـسح
همکاح تأیه  رب  یناگمه  تراظن  تموکح و  رما  رد  یسایس  تکراشم  نآ ، بوچراچ  رد  هک  تسا  مالسا  یـسایس  گنهرف  رـصانع 

یمالـسا ماظن  تموکح و  رارمتـسا  ءاقب و  نماض  نآ ، هب  لمع  ددرگ و  یم نیمأت  فلتخم  داعبا  رد  هعماج  تمالـس  دـبای و  یم ققحت 
.دوب دهاوخ  لداع  حلاص و 

: دراد دوجو  يددعتم  تایاور  تایآ و  هنیمز  نیا  رد 

ص:72
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نونمؤملاو و : » تسا هدـش  ناـیب  ناناملـسم  هیقب  زا  نمؤم  هناـشن  تمـالع و  ناوـنع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میرک ، نآرق  رد 
، هلوسر هللا و  نوعیُطی  ةاکزلا و  نوتؤی  ةالـصلا و  نومیقی  و  رکنملا ، نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ضعب  ءایلوا  مهـضعب  تاـنمؤملا 

یکین هب  رما  نانیا  .دـنرگید  یـضعب  یلو ، تسود و  یـضعب  نمؤم ، نانز  نادرم و  »(1) ؛ میکحلا زیزع  هللا  ّنا  هللا ، مهمحریـس  کئلوا 
هب هک  دنتـسه  نانآ  دـنربب ، نامرف  ار  شربمایپ  ادـخ و  و  دـنزادرپب ، ار  تاکز  هتـشاد و  ياپ  هب  زامن  و  دـنراد ، زاب  اـه  يدـب زا  دـننک و 

.تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  دهد و  یم رارق  دوخ  تمحر  فطل و  دروم  ار  نانآ  ادخ ، يدوز 

هلمج زا  .دشاب  یم هدش  رکذ  تافص  ریاس  رب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نتـشاد  مدقم  نآ  تسا و  هتفهن  یبلاج  هتکن  هیآ  نیا  رد 
یتمسق دوخ  هضیرف ، نیا  هچ  رگا  تسا و  هضیرف  نیا  تیمها  رطاخ  هب  نیا  شربمایپ و  ادخ و  تعاطا  تاکز و  تخادرپ  زامن و  هماقا 

.تسا هدش  نایب  ماع ، رب  مدقم  صاخ  هفیظو  نیا  راهظا  رطاخ  هب  یلو  تسا  ادخ  تعاطا  زا 

نیا رد  میناوت  یمن ار  تسا  هدیسر  هیـضرف  نیا  دئاوف  تیمها و  دیکأت و  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) يده همئا  مرکا و  ربمایپ  زا  هچنآ  ًاملـسم 
ناف هناسلبف  عطتسی  مل  ناف  هدیب ، هریغیلف  ًارکنم ، مکنم  يأر  نم  : » دنیامرف یم ص )  ) مرکا ربمایپ  هنومن  ناونع  هب  اذل  میناجنگب  رـصتخم 

نآ زا  تردق  اب  دیاب  تشاد  ناکما  شیارب  رگا  دید  ار  یتشز  لمع  هک  امـش  زا  کی  ره  نامیالا ،» فعـضا  کلذ  هبلقبف و  عطتـسی  مل 
نیا دـشاب و  فلاـخم  لـمع  نآ  ماـجنا  اـب  لد ، رد  تسناوتن  مه  ناـبز  اـب  رگا  ناـبز و  اـب  دوبن  شناوت  رد  نیا  رگا  دـنک و  يریگولج 

(2) .تسا نامیا  هبترم  نیرت  فیعض

بترتم هجیتن ، رثا و  لامتحا  تفرعم ، ملع و  دنا : هدرک رکذ  طرش  راهچ  اهقف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  طیارـش  دروم  رد 
هدش رکذ  نآ  يارب  تسد  نابز و  بلق ، هجرد  هس  یلک  روط  هب  نآ  تاجرد  بتارم و  نآ و  همادا  رب  فلتخم  رارـصا  هدسفم و  ندشن 

یبلق رفنت  هناشن  هک 

ص:73
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دـنپ و ادـتبا  نابز ، هبترم  رد  هفایق ، اب  یتحاران  فسأت و  راهظا  ای  ترـشاعم  كرت  لثم  تسا  یفنم  لمعلا  سکع  اـی  لـمع  کـی  زاربا 
ای لـتق  هب  رجنم  هک  ار  ییاـج  بلغا ، دـنا و  هدرک رکذ  یتاـجرد  زین  لـمع  هـبترم  يارب  تنوـشخ ، یتـشرد و  دـعب  میـالم و  تحیـصن 

(1) .تسا عرش  مکاح  هزاجا  هب  طورشم  دوش ، تحارج 

تلادع . 3-3-1-7

لاـمک هب  تلادـع ، وترپ  رد  ناـسنا  .تسا  یمدرم  ینید و  تموکح  یگژیو  نیرتزراـب  نمؤم و  ناـسنا  ره  تفـص  نیرت  مهم تلادـع 
.دوش یم لیان  هعسوت  دشر و  فادها  نیرتالاو  هب  تلادع  هیاپ  رب  یعامتجا  ماظن  دبای و  یم تسد  يونعم  غولب  یقالخا و 

: دیامرف یم دنک و  یم یفرعم  ناناملسم  مهم  فیاظو  زا  ار  طسق  لدع و  ییاپرب  نآرق  رد  دنوادخ 

(2)« طسقلاب ساّنلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانّیبلاب و  انلسرا  دقل  »

: دیامرف یم تلادع  هرابرد  ع )  ) یلع ماما 

رد ع )  ) یلع ماما  .دریگ  رارق  شیوخ  ياج  رد  يزیچ  ره  هک  تسا  نآ  لدع  اهعضاوم ؛» رومألا  عضی  لدعلا  »

هدرتسگ حرط  اب  ناشیا  .دـهد  یم ربخ  نآ  هناّربدـم  تقلخ  هنامیکح و  رارـسا  زین  یتسه و  ناهج  يدـنم  تیاـغ مظن و  زا  فیرعت  نیا   
رد .دـناد  یم یـساسا  یعیبط ، تالوحت  رییغت و  یناسنا و  یگدـنز  فلتخم  ياـه  هصرع رد  ار  نآ  شقن  تلادـع ، موهفم  يارب  ریگارف 

يارب يا  هبتر حطـس و  ره  رد  نآ  نارازگراک  هک  تسا  ریذپان  فلخت  یتسایـس  نیداینب و  یلـصا  یعامتجا » تلادـع  ، » یمالـسا ماظن 
، تموکح دننام  یعامتجا  ياه  تیلوئـسم يدـصت  يارب  تلادـع  زارحا  هعیـش  رظن  زا  .دـننک  شالت  دـیاب  یلوصا  تسایـس  نیا  ققحت 

یم تلادـع  قادـصم  نیرتزراب  ار  مالـسلاامهیلع )  ) موصعم ناماما  نایعیـش ، .تسا  مزال  تواضق و ......  تعامج ، هعمج و  تماـما 
، لدع لصا  شریذپ  .دنناد 

ص:74

ص 67-69. ، 1371 اردص ، تاراشتنا  نارهت : راتفگ ، هد  يرهطم ، یضترم  - 1
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رب یتسه  هک  تسا ، هعیـش  يداقتعا  لوصا  زا  لدع  اذل  .تسا  هدوب  نایعیـش  نایم  رد  هناهاوخ  تلادـع  ياه  تکرح زاس  هنیمز هراومه 
لئاسم هزوح  هب  لدع  هرتسگ  ساسا ، نیا  رب  .دسر  یم لماکت  هب  لدـع  رتسب  رد  هتفای و  مظن  لدـع  بوچراچ  رد  هدـش ، قلخ  نآ  هیاپ 

دیاب زین  اهناسنا  یعاـمتجا  يدرف و  تابـسانم  ینعی  دریگ  یم رب  رد  زین  ار  یعاـمتجا  يدرف و  تاـیح  هکلب  .دوش  یمن دودـحم  یمـالک 
(1) .دریگ رارق  یعامتجا  ياه  همانرب صخش و  ياهراتفر  همه  میظنت  روحم  تلادع ، دشاب و  لدع  رب  ینتبم 

( يزیتس ملظ   ) ملظ اب  هزرابم  . 3-3-1-8

یم دیکأت  هلأسم  نیا  رب  هرقب  هروس  هیآ 276  نآرق  رد  دنوادخ  .تسا  يزیتس  ملظ  ملظ و  اب  هزرابم  ناسنا ، یساسا  ياه  تیلوئسم زا 
دورف میلـست  رـس  متـس  ملظ و  لباقم  رد  دیابن  ناسنا  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  هاوگ  هیآ  نیا  نوملظتال .) نوملظت و  : ) دیامرف یم دنک و 

شناوریپ هب  هراومه  هک  تسا  نیا  مالسا  نید   تایصوصخ  اه و  یگژیو زا  .دراذگب  زاب  ملظ  يارب  ار  نادیم  دوخ  توکـس  اب  دروآ و 
.دننک یگدنز  تلادع  شمارآ و  حلص و  رد  همه  هتفرگ و  ملاظ  زا  مولظم  داد  ات  دهد  یم میلعت  ار  ییادز  ملظ  سح  ملظ و  اب  هزرابم 

یبلط تداهش  گنهرف  تداهش و  . 3-3-1-9

، تفرگ رارق  یعیـش  نارکفتم  ریـسفت  زاـب  یـسانشزاب و  دروـم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا  شیپ  ههد  دـنچ  رد  هک  یمیهاـفم  هـلمج  زا 
دهد یم لیکشت  ار  هعیش  یخیرات  یبالقنا –  تیوه  یساسا  شخب  دیدرت ، نودب  هک  دوب  یبلط  تداهـش  گنهرف  تداهـش و  عوضوم 

.تسا هدرک  افیا  ملظ  هیلع  هعیش  ییوج  هزرابم هنایارگ و  تلادع  قطنم  نییبت  رد  ینیداینب  شقن  نآ ، یسانشزاب  و 

رد صلاخ  دهاجم  کی  هک  تسا  يا  هبترمو هجرد  عقاو  رد  تداهش  .دراد  ینآرق  قطنم  گنهرف و  رد  هشیر  تداهش  شزرا  موهفم و 
شزرا هرابرد  يدنمـشزرا  ریباعت  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .دسر  یم نآ  هب  شا  یلاعتم فده  هار  رد  يزابناج  راثیا و  زا  سپ  ادخ  هار 

رد يراکادف  رابتعا  و 

ص:75
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ًاتاوما هللا  لیبس  یف  اولُتق  نیذلا  ّنبسحت  الو  : » دیامرف یم نآرق  رد  دنوادخ  .تسا  هدرک  يروآدای  ریسم  نیا  رد  ندش  هتشک  ادخ و  هار 
.دنا هدنز هکلب  رادنپم  هدرم  دنا  هدش هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  زگره   (1)« ........ءایحا لب 

هاگیاج ینامز  هعیـش  گنهرف  رد  راـبتعا  جرا و  نیا  .تسا  رادروخرب  ییـالاو  شزرا  زا  ینآرق  یمالـسا و  گـنهرف  رد  تداهـش  اذـل 
تـشادگرزب دای و  هنوگره  سپ  نآ  زا  .درک  ادـیپ  دـنویپ  ع )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  اروشاـع و  هعقاو  اـب  هک  تفرگ  دوخ  هب  يا  هژیو

ياراد هک  یبالقنا  ياه  تضهن همه  .دمآ  یم رامش  هب  زین  تداهش  شزرا  میظعت  يروآدای و  یعون  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  هرطاخ 
(2) .دنا هتفرگ ماهلا  دوخ  ياه  فده يریگیپ  تهج  رد  دنمشزرا  رصنع  نیا  زا  دنا  هدوب یبهذم  ههجو 

رب يرورم  اب  دراد  تداهش  هب  یصاخ  داقتعا  هعیش  .تسا  نایعیش  يداقتعا  یسایس و  ياهشزرا  زا  یکی  یبلط  تداهـش  راثیا و  هیحور 
نب نیسح  مان  اب  گرزب  شزرا  نیا  دنا  هدش مومسم  ای  لوتقم  نانمـشد ، تسد  هب  اه  نآ یمامت  هک  مینیب  یم ع )  ) همئا یناگدنز  خیرات 

یم رت  بسانم يرگید  سک  ره  زا  وا  يارب  ار  ءادهشلادیس  بقل  نایعیـش  .تسا و  هدش  هتخیمآ  عیـشت  یـسایس  گنهرف  رد  ع )  ) یلع
دنک و یم زاب  ار  ادخ  هار  دزادنا و  یم نایرج  هب  ار  يا  هدـنز مرگ و  نوخ  هعماج ، رکیپ  رد  شنوخ  تارطق  راثیا  اب  دیهـش  اریز  دـنناد ،

(3) .دراد یم رب  ار  عناوم  اهدس و 

نودب .تسا  هتفای  يا  هدرتسگ باتزاب  یعیـش  رکفت  ینابم  رد  نآ  حور  دراد ، دوجو  مالـسا  هزومآ  تیلک  رد  تداهـش  موهفم  دنچره 
.تسا مالسا  سدقم  ياه  هژاو هلمج  زا  تداهش  دیهش و  هژاو  دیدرت ،

داهج . 3-3-1-10
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.تسا داهج  دوش  یم بوسحم  زین  هعیـش  یـسایس  گنهرف  مهم  رـصانع  زا  هک  هعیـش  يداـقتعا  ياـه  هفلؤم نیرت  یلـصا زا  رگید  یکی 
، ناج ضرع ، نید ، ظفح  يارب  ادـخ  هار  رد  هزرابم  شـالت و  داـهج و  ینعم  هب  .دـشاب  یم عیـشت  بهذـم  نید و  عورف  زا  یکی  داـهج 

حور تیوقت  يارب  ار  هنیمز  عقاو  رد  تسا و  رادروخرب  نایعیـش  نیب  رد  يدایز  رایـسب  تیمها  شزرا و  زا  هک.....و  نیمزرـس  سومان ،
مهل اوّدعا  و  : » دیامرف یم میرک  نآرق  رد  دنوادخ  تسا  هتخاس  مهارف  رصاعم  نارود  رد  هژیو  هب  هعیـش  نایم  رد  يرگیبالقنا  هزرابم و 

.دینک جیسب  ورین  زا  دیراد  ناوت  رد  هچره   (1)« هوق نم  متعطتسام 

.زیگنارب داهج  هب  ار  نانمؤم  ربمایپ ! يا   (2)« لاتقلا یلع  نینمؤملا  ّضرح  یبّنلا  اهّیا  ای   » دیامرف یم رگید  ياج  رد  و 

تسا تابجاو  زا  یکی  داهج  مالسا ، رد  .تسا  هدوب  نایعیش  رد  يرگ  یبالقنا حور  جییهت  يارب  يداقتعا  يوق  يانبم  کی  داهج ، اذل ،
.تسا نادـهاجم  صوـصخم  تشهب  ياـهرد  زا  یکی  هک  يا  هنوـگ هب  .تـسا  هدـش  هـتفرگ  رظن  رد  یناوارف  رجا  باوـث و  نآ  يارب  و 
.تسا هدش  هداد  هدعو  وا  هب  اهتازاجم  نیرتدب  دنک ، يراددوخ  نآ  زا  ای  هدرک  رارف  داهج  زا  هک  یـسک  یمالـسا ، تاداقتعا  ساسارب 

، ور نیا  زا  .دنتفرگ  یم تقبـس  رگیدـکی  رب  متـس  ملظ و  اب  هزرابم  ياه  نادـیم رد  تایاور ، نآرق و  تادـیکأت  نیمه  ساسارب  نایعیش 
هقباس ینامیا و  يداـقتعا و  هنیمز  نیمه  تسا  هدـش  نیجع  تلادـع  قح و  هار  رد  هزراـبم  داـهج و  اـب  هعیـش  بیـشن  زارف و  رپ  خـیرات 

.تسا هتخاس  مهارف  هعیش  نایم  رد  يرگ  یبالقنا هزرابم و  حور  تیوقت  يارب  ار  یبسانم  رتسب  یخیرات ،

تیودهم جرف و  راظتنا  . 3-3-1-11

ینآرق و هشیدنا  کی  ناونع  هب  هلـضاف  هعماج  کی  لیکـشت  نامیا و  شرتسگ  ملظ ، لطاب و  رب  تلادع  قح و  ییاهن  يزوریپ  هشیدـنا 
رد شیب  مک و  هک  تسا  يداقتعا  هدش ، ریبعت  يدهم »  » هب یمالـسا  تایاور  رد  هک  یتیـصخش  هلیـسوب  هاگدـید  نیا  يارجا  لوصو و 

اب یمالسا  فلتخم  قرف 
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هیآ 65. نامه ، - 2
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يرتسگ و تلادع  يارب  يو  روهظ  و  جع )  ) يدـهم ترـضح  دوجو  هب  داقتعا  هعیـش ، يارب  نایم  نیا  رد  اما  دراد ؛ دوجو  ییاه  توافت
.دیآ یم رامش  هب  هطقن  نیرت  شخب دیما  عماوج ، حالصا 

دیما .دراد  دوجو  رـشب  هدـنیآ  تیعـضو  خـیرات و  ریـس  هب  تبـسن  يراودـیما  ینیب و  شوخ عون  کی  جرف ، راـظتنا  هاگدـید  نورد  رد 
.تسا هدش  هدناوخ  جرف » راظتنا   » ناونع هب  يداقتعا  ینید و  تایبدا  رد  هک  يزیگنا  ناجیه 

هب یخیرات  ياه  يریگ عضوم  اه و  شیارگ رد  مه  ینابم و  يدابم و  رد  مه  عیشت ، هشیدنا  يدنب  تروص رد  هعیش ، نیداینب  هزومآ  نیا 
همئا ياه  ییامنهار تیاده و  هلیسو  هب  یحو  هعیـش ، داقتعا  هب  .تسا  هتـشاد  باتزاب  یـسایس ، يداقتعا و  زیگنا  ثحب  لئاسم  رد  هژیو 

رد یخیرات  ریـس  رگید ، ترابع  هب  .دـبای  یم موادـت  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  یهلا  هغلاب  ياه  تجح ناونع  هب  دـیاب  زین  هراومه  هک  (ع ،)
هب یگـشیمه  يراودیما  جرف ، راظتنا  هعیـش ، رظن  زا  بیترت ، نیدب  .دوش  یم لماک  جـع )  ) نامز ماما  روهظ  اب  هتفر و  شیپ لامک  تهج 

.دریذپ یم نایاپ  اه  جنر اه و  یناماسبان جع )  ) نامز ماما  روهظ  اب  تسا و  ملظ  هیلع  قح  ییاهن  يزوریپ 

ناشن ایوپ  ییوج  لامک یلاعت و  يوس  هب  ار  هعیش  هشیدنا  هراومه  تسا ، هتفهن  يا  هیرظن نینچ  ناینب  رد  هک  يا  يوق هیامتـسد  دنچ  ره 
ًاتدمع دش و  هدافتسا  یعامتجا  یـسایس و  ییاز  تکرح  يزاس و  لاعف  يارب  هشیدنا  نیا  زا  رتمک  هعیـش  هتـشذگ ، خیرات  رد  دهد ، یم

رما کی  یعیش ، هلضاف  تموکح  یهاگدید ، نینچ  هجیتن ، رد  تفرگ و  ياج  نایعیش  ناهذا  رد  هنایارگ  نامرآ  يدرکیور  تروص  هب 
.دمآرد اه  ناسنا يارب  یتفاین  تسد 

یگتسخ هزرابم  هب  هعیش  صخـشم  لیامت  رانک  رد  تشاذگ و  هعیـش  یعامتجا  یـسایس - راتفر  رب  ضقانتم  يرثا  یهاوخ ، نامرآ  نیا 
عاضوا و طیارش و  هب  تبسن  ییانتعا  یب  یعون  درک ، وجتـسج  (ع ) نیـسح ماما  ترـضح  مایق  رد  دیاب  ار  نآ  ناینب  هژیو  هب  هک  ریذپان ،

عفد اب  دنا  هدیشوک نانآ  هداد و  جنر  ار  هعیش  رصاعم  نارـسفم  نایارگون و  هک  یعوضوم  .دروآ  دوجو  هب  یـسایس  یعامتجا و  لاوحا 
ناونع هب  هداد و  قیبطت  یعامتجا  یسایس و  طیارش  اب  ار  جرف  راظتنا  هشیدنا  تاضراعت ، نیا 
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.تسا هتفرگ  لکش  راظتنا  هب  تبسن  درکیور  ود  ور  نیا  زا  .دنهد  حیضوت  ار  نآ  كرحتم ، راک  زاس و  کی 

تموـکح دـیابن  .دـندوب  تبیغ  نارود  رد  یعاـمتجا  تیلوئـسم  هزراـبم و  كرت  هب  دـقتعم  هک  دوـب  یهورگ  هب  طوـبرم  لوا  درکیور 
ملظ و يولج  درک ، ظفح  ییاهن  گنج  يارب  ار ، تاناکما  هیلک  دیاب  هکلب  درک  هزرابم  تقو  ياه  تموکح اب  داد و  لیکـشت  یمالـسا 

لبق سکره  دوش و  یم یجنم  روهظ  رد  لیجعت  ثعاب  قوقح ، ندرک  لامیاپ  ملظ و  و  یقالخا ، داسف  جـیورت  تفرگ و  دـیابن  ار  داسف 
دـش داقتعا  نیا  دشر  ثعاب  یـشرگن  نینچ  .تسا  هدرک  داجیا  ناشیا  روهظ  رد  ریخأت  دیامن  راک  حالـصا  تهج  یمادقا  ماما ، مایق  زا 

، بیترت نیدب  دزادنا و  یم ریخأت  هب  ار  يو  روهظ  تسا و  ریاغم  جـع )  ) تجح ترـضح  روهظ  اب  یبالقنا  یحالـصا و  تکرح  ره  هک 
هب تیانع  اب  دنک و  یم دیدشت  قیوشت و  ار  شیاین  ینیشن و  هشوگ اوزنا و  هتـشاگنا و  هدیدان  ار  دوجوم  تیعـضو  هیلع  هزرابم  هنوگره 

شقن زا  تخاس و  حرطم  ار  درکیور  نیا  هک  یهورگ  نیرت  مهم .دریذـپ  تروص  دـیابن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  روهظ ، مئالع 
تیلاعف ياه 1357-1320  لاس لصاف  دـح  هک  دوب  نآ  هب  هتـسباو  ياـه  نمجنا و  هیتجح »  » هب موسوم  هورگ  تساـک ، راـظتنا  یـساسا 

نارود هک  دنتـسه  دـقتعم  مود  درکیور  اما  .دراد  روضح  ناریا  هعماج  ینید  یگنهرف - هصرع  رد  زین  زورما  هب  ات  رکفت ، نیا  تشاد و 
تموکح ندرکن  لوـبق  اـب  دـننک و  سوـفن  حالـصا  هک  دنتـسه  یناـسک  یعقاو  نارظتنم  .تسا  نارظتنم  ندـش  هداـمآ  نارود  راـظتنا ،

، هاگدـید نیا  ساسارب  .دنـشاب  روهظ  هماگنه  رد  ماما  روای  رای و  اـت  دـننک  روهظ  هداـمآ  ار  دوخ  اـهنآ ، زا  تیعبت  مدـع  ناراـکمتس و 
(1) .دوکر شزاس و  هن  تسا  كرحت  راظتنا 

درکیور دقن  هب  مود  هاگدید  زیوجت  دییأت و  اب  ینیمخ  ماما  اهنآ  همه  سأر  رد  یتعیرـش و  رتکد  يرهطم ، دیهـش  لثم  ییاه  تیـصخش
ریز يویند  ماکح  تیعورـشم  جرف ، راظتنا  لصا  ساسارب  .دـنداد  یهاـگآ  مدرم  هب  دـنتخادرپ و  تیودـهم  گـنهرف  راـظتنا و  هب  لوا 

راظتنا تیودهم و  هشیدنا  زا  هنایوج  هزرابم  تشادرب  نیا  .دوب  یبالقنا  یتلاح  دجوم  هوقلاب ، روط  هب  نیا  تفر و  یم لاؤس 

ص:79

ص 28-34. ، 1367 مچرپ ، پاچ  نارهت  هیتجح ،) نمجنا  ) تیالو یب  ياه  یتیالو يرگخا ، اضر  دمحم  - 1
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نویناـحور و تفاـی و  شرتـسگ  ریگمـشچ  روـط  هب  یمالـسا  بـالقنا  نارود  رد  هژیو  هب  ناریا  تـالوحت  تازراـبم و  نارود  رد  جرف 
.دنتشاد ییازس  هب  شقن  تشادرب  نیا  هعسوت  شرتسگ و  رد  ینید  نارکفنشور 

هیقف تیالو  . 3-3-1-12

شیپ .دوش  یم بوسحم  تلود  هعماج و  هطبار  ثیح  زا  یعیـش  تنـس  رد  تلود ، هیرظن  رد  يروآون  کی  هیقف ، هقلطم  تیـالو  هیرظن 
هقلطم تردـق  یعدـم  هک  تشاد  دوجو  هعیـش  ياملع  نایم  رد  عاـمجا  نیا  لاـکیدار ، نویناـحور  ناـیم  رد  نآ  ذوفن  هیرظن و  نیا  زا 

(1) .دندروآ یم رامش  هب  تقوم  یتردق  نامز ، ماما  بایغ  رد  ار  یسایس  تردق  اهنآ  دنوشن ، یسایس 

نامز رد  ءاهقف  شقن  زا  یتنـس  ریـسفت  دوب  هدرک  حرط  دـیدج  یخیراـت  ياهترورـض  هب  خـساپ  رد  هک  يا  هیرظن رد  هر )  ) ینیمخ ماـما 
روهظ ات  دنشاب و  هتـشاد  لاعف  یـسایس  شقن  دیاب  تبیغ  نامز  رد  اهقف  هک  دیـشک  شیپ  ار  هشیدنا  نیا  داد و  رارق  دقن  دروم  ار  تبیغ 
يارب يژولوئدـیا  کی  یعیـش ، تارکفت  نطب  زا  بالقنا  نیـسیروئت  بیترت  نیا  هب  .دـننک  يربهار  ار  ینید  هعماج  جـع )  ) رـصع ماـما 

لیدـبت دوـخ  یـسایس  تازراـبم  رد  یمرگ  حالـس  هب  ار  هیرظن  نیا  وا  هار  وریپ  لاـکیدار  نویناـحور  دـیرفآ و  یـسایس  تردـق  ضبق 
ع)  ) یلع ماما  تموکح  هاتوک  هرود  زج  هب  رضاح ، رصع  ات  ربمایپ  زا  دعب  ياه  تموکح یمامت  تماما ، هیرظن  ساسارب  ناشیا  .دندرک 

دیکأت تبیغ  رصع  رد  طئارشلا  عماج هیقف  تیمکاح  روضح و  رصع  رد  موصعم  تیمکاح  تیعورـشم  رب  دناد و  یم روج  تموکح  ار 
ار نآ  فلتخم ، هلدا  زا  هدافتـسا  اب  درک و  حرطم  تماما  يوگلا  هعیـش و  یـسایس  هشیدـنا  ساسارب  ار  هیقف  تیالو  هیرظن  ناـشیا  دراد 

عورشمان اهتموکح  ریاس  دراد و  تیعورشم  طئارشلا  عماج  ياهقف  موصعم و  تموکح  اهنت  ناشیا  رظن  زا  نیاربانب   (2) .تخاس یناهرب 
عماج ياهقف  رب  دنرئاج و  و 

ص:80

، ناریا مالـسا و  یـسانشزاب  زکرم  يدالوپ ، لاـمک  همجرت  رـصاعم ، ناریا  رد  يزاـسون  تلود و  یندـم ، هعماـج  یلاـمک ، دوعـسم  - 1
ص 30. لصف 7 ، ، 1381

ص 627-654. ج2 ، هلیسولاریرحت ، ، 1421 ینیمخ ، ماما  - 2
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.دنهد تموکح  لیکشت  یعمج  هتسد  ای  يدارفنا و  روط  هب  طیارش  داجیا  اب  هک  تسا  بجاو  طئارشلا 

.تسا یبالقنا  هشیدنا  کی  هیقف ، تیالو  تماما و  هیرظن  ساسارب  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  اذلف 

تیعجرم تیعورشم  ماما و  تبیغ  هیرظن  . 3-3-1-13

مظن ای  یناهج  نیا  مظن  نیب  نیا  زا  شیپ  نایعیـش  .درک  زورب  ناریا  یعیـش  هعماج  رد  ییاـمعم  يوفـص ، یعیـش  تموکح  سیـسأت  اـب 
کی سیـسأت  بیترت  نیا  هب  دـندوب  لیاق  توافت  دـش  دـهاوخ  داجیا  نامز  ماـما  روهظ  اـب  هک  یمظن  ینعی  ییالعتـسا  مظن  اـب  یکاـخ 
تباین  » هیرظن يدـنب  تروص اب  ار  سکوداراپ  نیا  نایوفـص  .دوب  سکوداراپ  کـی  هلزنم  هب  ماـما  تبیغ  طیارـش  رد  یعیـش  تموکح 

تموکح ياهلاس  نیرخآ  رد  دـندرک  یفرعم  جـع )  ) نامز ماما  بیان  ار  دوخ  يوفـص  ناهاشداپ  هک  بیترت  نیا  هب  دـندرک  لح  ماما »
ییالعتـسا و ماظن  نیب  ندز  لپ  يارب  دـیدج  يزاسزاب  نیا  رد  تفرگ ، تروص  هیرظن  نیا  رد  هزات  يزاـسزاب  کـی  يوفـص  ناـمدود 

ناربهر زا  نامز  ماما  تباین  هیرظن ، نیا  اب  .دـنا  نامز ماما  بیان  ماـع ، روط  هب  اـملع  هکنیا  رب  ینبم  دـش  نیودـت  يا  هیرظن ینیمز ، ماـظن 
هویش هب  يوفص  ناهاشداپ  نیا ، زا  شیپ  .دش  داجیا  كاکفنا  ینید  يربهر  یـسایس و  يربهر  نیب  .دش و  لقتنم  نایناحور  هب  یـسایس 

.دنتشاد نامأوت  ار  ینید  يربهر  یسایس و  يربهر  ناتساب  ناریا  ناهاشداپ 

دوخ هب  ار  ینید  هعماج  يربهر  املع ، تباین  هیرظن  جاور  اب  نایناحور  ناریا ، رد  یسایس  یگدنکارپ  يوفص و  تموکح  لاوز  زا  سپ 
ربارب رد  یعیش  هعماج  زا  تظفاحم  يارب  هک  دش  بوسحم  یتقوم  تردق  ناونع  هب  ناهاش  یـسایس  تردق  سپ  نیا  زا  .دندرک  لقتنم 

.دراد تیعورشم  یجراخ  مجاهت 

يدیدج يزاسزاب  رگید  راب  دش ، یم دوخ  نردم  رـصع  دراو  يولهپ  ناهاش  تاحالـصا  اب  ناریا  هک  ینامز  رد  رتدیدج ، يا  هرود رد 
بالقنا يامعم  دـیلک  .داد  تمـس  رییغت  هقلطم  تیالو  هب  ار  نویناحور  هماع  تیالو  هک  تفرگ  تروص  تیعجرم  تباـین و  هیرظن  رد 

ناونع هب  ار ، یمالسا 

ص:81
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نیا رد  دـیاب  یـسایس ، ياـهییایوپ  يداـصتقا و  یعاـمتجا - تـالوحت  رب  هوـالع  دیـسر ، يزوریپ  هب  تیعجرم  يربـهر  هب  هک  یبـالقنا 
(1) .درک وجتسج  عرش  هزوح  رد  تیعورشم  ياه  هیرظن هصرع  رد  تارییغت 

تیعجرم مدرم و  ییالو  هطبار  . 3-3-1-14

کی زا  اما  دوب  زین  نآ  تیعورشم  هدننک  نیمأت  تلود ، زا  تیعبت  نیع  رد  داهن ، نیا  .تفرگ  لکـش  هیوفـص  رـصع  رد  تیناحور  داهن 
دساف و هک  هیراجاق  ناهاشداپ  .دـش  عورـش  ناریا  ریقحت  طاطحنا و  مهدزون  نرق  رد  .تسا  هدـش  ضوع  تیعـضو  نونکات  شیپ  نرق 

وترپ رد  .دش  لیدبت  تسدریز  فیعـض و  تردـق  هب  ناریا  دـندوبن  دـمآ  یم برغ  زا  هک  یـشلاچ  اب  ییورایور  هب  رداق  .دـندوب  قیالان 
یم ار  یلم  تاساسحا  بناج  هک  نویناحور  تفلاخم  نامز  نآ  زا  .دش  رادیب  نایناریا  یلم  تاساسحا  سیلگنا ، سور و  تالخادـم 

تازایتما يراذگاو  هب  ضارتعا  يارب  هک  درک  رداص  ییاوتف  يزاریـش  نسح  ازریم  جاح  لاس 1891 م  رد  .دش  عورش  هاش  اب  .دنتفرگ 
.دندرک یم تیاعر  ار  اوتف  نیا  هاش ، نایفارطا  هلمج  زا  مدرم  مامت  .درک  یم مالعا  عونمم  ار  تایناخد  فرـصم  اه ، یـسیلگنا هب  وکابنت 
تردـق لـباقم  رد  تیناـحور  دـعب  هب  مهدزوـن  نرق  ناـیاپ  زا  .دـنتفرگ  تسد  رد  ار  یلم  تکرح  يربـهر  نویناـحور ، بیترت ، نیا  هب 
بالقنا نایرج  رد  یتقو  .دمآرد  هاش  دض  تامادقا  يارب  یهاگهانپ  تروص  هب  بهذم  دش و  رادروخرب  يرتشیب  لالقتـسا  زا  تلود ،

هلئـسم نامز ، نیا  رد  .دش  هدوزفا  اهنآ  راختفا  رب  دنتفرگ ، عضوم  هاش  يدادبتـسا  تردق  هیلع  نویناحور  زا  ییا  هدع هطورشم 1906 م 
رد يا  هدع دنتشادن  رظن  قافتا  هراب  نیا  رد  نویبهذم  دوب و  هدش  یمهم  هلأسم  نآ  يرابتعا  یب  راجاق و  تلود  فعض  لیلد  هب  تردق 
هاـش تردـق  رب  تراـظن  مدرم و  ناگدـنیامن  لـحم  ینعی  سلجم  نتــشاد  هشیدـنا  زا  .دـنتفرگ و  یم رارق  هطورــشم  نارادـفرط  راـنک 
ربارب رد  دندوبن و  لئاق  یتیعورـشم  تفرگ  یم تأشن  نآرق  ادخ و  زا  هچنآ  هب  زج  نویناحور  زا  يرگید  ناسک  دـندرک  یم يرادـفرط 

تردق دناوت  یم تعیرش  طقف  هک  دندوب  دقتعم  نانیا  دنتفرگ  عضوم  تیطورشم  نایرج 

ص:82

ص 27. لصف 7 ، نیشیپ ، یلامک ، دوعسم  - 1
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يدادبتـسا تردق  اب  هک  دندوب  یناسک  هتـسد  نیا  نیب  رد  عبطلاب  .تسا  تعیرـش  ءارجا ، لباق  نوناق  اهنت  دنک و  دودـحم  ار  ناهاشداپ 
تیالو  » هیرظن نامه  ینعی  تیناحور ، تردق  رب  دوب  ینتبم  اهنآ  هیرظن  دندوبن  مه  ناملراپ  هطورشم و  رادفرط  اما  .دندوب  فلاخم  هاش 
ذاـختا یقرتم  یعـضوم  هک  دـندوب  نویناـحور  زا  يا  هدـع ناـهاوخ و  هطورـشم  نیا  یخیراـت  رظن  زا  .دوش  یم لاـمعا  زورما  هک  هیقف »
تیوه اب  هک  درک  ادیپ  یسایس  ییامیس  تیعجرم  تیناحور و  هنوگنیدب  دیسر  نویناحور  همه  هب  مادقا  نیا  زا  یشان  رابتعا  اما  دندرک 
هلأسم کی  رس  رب  یعیش  تیعجرم  مدرم و  نیب  یـسایس  دنویپ  زاغآ  نیا  .دوب  توافتم  دوب  تردق  یکمک  يورین  هک  شیوخ  هتـشذگ 

رارق تلود  ربارب  رد  ار  نیدهتجم  مدرم و  هک  دمآ  دوجوب  ماع  لمع  يارب  كرتشم  یـسایس  هزوح  کی  ناس ، نیدـب  .دوب  مهم  یلم و 
.دندرک یم ادیپ  تلود  لباقم  رد  ینایماح  مدرم  نیدهتجم ، هب  یتاهوجو  تخادرپ  اب  .داد  یم

دوب میسقت  نیا  دیماجنا و  ینورد  یمیسقت  هب  هک  تشاذگ  رس  تشپ  ار  یفعاضم  تکرح  نرق  کی  تدم  هب  تیناحور  داهن  عقاو  رد 
دناوتب تیناحور  ات  دـش  ببـس  تفای و  همادا  تلود  اـب  ییوراـیور  نیا  تخاـس  یم بـالقنا 1979  رد  شقن  ياـفیا  هتـسیاش  ارنآ  هک 

يارب دوخ  نتخاس  هدامآ  یسایس و  تردق  هب  تبسن  اهنآ  ياعدا  رگید  يوس  زا  دریگ  رارق  مدرم  رانک  رد  مایق 1978 و 1979  ماگنه 
هاش طوقس  زا  یلم  ألخ  هدرک و  هدافتـسا  تیعقوم  نیا  زا  ات  تخاس  رداق  ار  اهنآ  عضو  نیا  دوب  نویناحور  زا  يرگید  شخب  راک  نآ ،

(1) .دنسرب زین  دوخ  يوزرآ  هب  دنک و  رپ  ار 

نیا تسا  یبهذم  ناربهر  مدرم و  نایم  داهتجا  دیلقت و  هطبار  یمالـسا ، بالقنا  تکرح  داقعنا  دنور  رد  راذـگریثأت  مهم و  لماوع  زا 
اب یعامتجا  دـعب  رد  هچ  يدرف و  دـعب  رد  هچ  یمادـقا  ره  هک  دـنک  یم هتـسبمه  رگیدـکی  هب  ار  یبهذـم  ناربهر  مدرم و  ناـنچ  هطبار 

يزاریـش يازریم  ياوتف  اب  وکابنت  تضهن  رد  ناوت  یم ار  ییالو  هطبار  نیا  يراذـگریثأت  .ددرگ  یم روآ  مازلا  یبهذـم  ناربهر  ناـمرف 
رارف موزل  ياوتف  هژیو  هب  فلتخم ، ياواـتف  اـب  هر )  ) ینیمخ ماـما  تضهن  رد  فجن و  ياـملع  ياوـتف  اـب  هطورـشم  تضهن  رد  گرزب ،

.دومن هظحالم  تخادنا ، راک  زا  ار  میژر  تردق  تارقف  نوتس  یگنج و  نیشام  هک  شترا  زا  یماظن  ياهورین 

ص:83

ص 130. ، 1379 ناگنازرف ، لوا ، پاچ  ، هداز بیقن  دمحا  همجرت  اهنامز ، ریغ  ینامز  یقشع ، یلیل  - 1
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هاگهانپ زین  یعرـش و  فئاظو  نید و  تخانـش  رد  نیما  یعجرم  مدرم ، يارب  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  تعیرـش  نیغلبم  نید و  ناـملاع 
ءایبنا و تلاسر  ثراو  نانیا  هکنیا  هب  داقتعا  نویناحور و  نید و  ءاـملع  هب  مدرم  ناـنیمطا  هعجارم و  .دـندش  ییاـیند  روما  رد  ینئمطم 

هباشم رتمک  مالسا  خیرات  رد  هک  دروآ  دوجوب  راوتسا  يدنویپ  دنتسین ، زاین  یب نانآ  زا  دوخ  يایند  نید و  رد  دنتـسه و  ناماما  تیالو 
یـسرتسد مدع  دیـشخب و  موادت  ار  دنویپ  نیا  هعیـش  هقف  رد  هدنز  هیقف  هب  هعجارم  موزل  داهتجا و  باب  ندوب  حوتفم  دوش  یم هدید  نآ 

زین دندوبن  داهتجا  حطس  رد  یتح  هک  ینویناحور  املع و  همه  لماش  رتعیسو  حطـس  رد  ار  هطبار  نیا  مدرم ، هماع  يارب  دیلقت  عجرم  هب 
(1) .داد شرتسگ 

مدرم راظنا  رد  دوخ  یلبق  تساوخ  مغر  یلع دندوب  روبجم  مکاح  نادنمتردق  هک  دوب  يا  هزادنا هب  عیـشت  رد  صخالاب  تیناحور  ذوفن 
.دنروآ دورف  میظعت  رس  یبهذم  داهن  نیا  ربارب  رد  دنهن و  جرا  نانآ  هب 

تیناحور هتفاـی و  يرتشیب  شرتسگ  قمع و  تیناـحور ، یمدرم  تیبوبحم  ذوفن و  شیپ ، نرق  کـی  زا  ماـع  تیعجرم  يریگ  لکـش اـب 
اهقف ار  یعقاو  تموکح  هوقلاب  روطب  تقیقح  رد  دندمآرد و  يا  هدننک نییعت  تردق  کی  تروصب  رئاج  ماکح  رادـتقا  جوا  رد  یتح 

ياوتف ًالثم  .دـنا  هدرک لیمحت  مکاـح  ياهتردـق  رب  ار  دوخ  هتـساوخ  دـندرک  هدارا  هاـگره  دنتـشاد و  راـیتخا  رد  ذـفنتم  نویناـحور  و 
دراو یکلهم  هبرض  سیلگنا  رامعتسا  هب  تسکـش و  ار  يرـصان  دادبتـسا  تشپ  هک  وکابنت  میرحت  هنیمز  رد  يزاریـش  يازریم  فورعم 

.دشاب یم تیناحور  یلک  روطب  املع و  دیلقت و  عجارم  هوقلاب  تردق  هدننک  نییعت  شقن  رگناشن  دروآ 

رادروخرب ناریا  یندـم  هعماج  رد  يزاتمم  تیعقوم  زا  یعامتجا ، ياه  هورگ اب  شیوخ  گنتاگنت  طـباور  وترپ  رد  نویناـحور  اـملع و 
دودـحم ار  تلود  ذوفن  ي  هنماد هدـش و  لیدـبت  یتـلود  تردـق  ربارب  رد  یعاـمتجا  یتردـق  عبنم  هب  خـیرات ، لوط  رد  هراومه  هدوـب و 

، داهتجا سیردـت ، بیاغ ، ماما  تباین  تیعجرم ، ریظن  يا  یعاـمتجا ياـه  ناـمزاس رب  هعیـش  ياـملع  ذوفن  تردـق و  ي  هیاـپ .دـنا  هدرک
، سمخ لثم  یبهذم  ياه  تایلام يرگ  يدصت يروآ و  عمج جاودزا ، دقع و  تامسارم  تواضق ،

ص:84

ص 48. ، 1368 نارهت ، یسایس ، باتک  رشن  نآ ، ياه  هشیر یمالسا و  بالقنا  یناجنز ، دیمع  یلعسابع  - 1
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(1) .تسا هدوب  راوتسا   .... هیریخ و روما  فاقوا و  یتسرپرس  هسدقم ، نکاما  تیلوت  ماما ، مهس  تاکز و 

هدهع رب  تلود  لباقم  رد  ار  اهنآ  یگدنیامن  شقن  دـنا و  هدرک یم یگدـنز  مدرم  نیب  رد  هراومه  هعیـش  ياملع  هک ، نیا  رت  مهم هتکن 
تلود هیلع  ار  مدرم  زا  یعیسو  ياه  هدوت درک  یم باجیا  طیارش  هاگره  هک  داد  یم اهنآ  هب  يریظن  یب تیعقوم  هلأسم  نیمه  دنا  هتـشاد

(2) .دننک جیسب  يرگید  يورین  ره  ای  و 

ص:85

Shahrough Akhavi, " Ideology and Iranian Revolution " , In: Barry M,Reson (ed), - 1
.Iran: Since the Revolution, New york, Social Sciences Monographs, Boulder, , pp Xi- Xii

ص 152-153. ، 1381 نارهت ، رگید ، رشن  ناریا ، بالقنا  ود  یلامک ، دوعسم  - 2
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مود راتفگ  - 3-4

ناریا یمالسا  بالقنا  رد  نویبالقنا  ياهراتفر  . 3-4-1

.تسا هعیـش  ياهراتفر  ماظن  زا  هتـساخرب  تفرگ  تروص  یمالـسا  بالقنا  نیوکت  ياتـسار  رد  هک  ییاه  تکرح اه و  شنک هعومجم 
يداـصتقا و یعاـمتجا ، یـسایس ، ياـه  شنکاو شنک و  بجوم  هک  ییاـه  شزرا میهاـفم و  زا  تسا  تراـبع  هعیـش  ياـهراتفر  ماـظن 

یـشزرا میهافم  رـصانع و  يرـس  کی  زا  اهـشزیخ  نیا  هک  تسا  هدوب  خیرات  لوط  رد  فلتخم  ياهتموکح  ربارب  رد  نایعیـش  یگنهرف 
يداصتقا یعامتجا ، یسایس ، ياهراتفر  دعب  راهچ  رد  یمالسا  بالقنا  يراتفر  ياه  هفلؤم یـسررب  هب  راتفگ  نیا  رد  .دنوش  یم هیذغت 

.دنهد یم لیکشت  ار  یمالسا  بالقنا  ياهراتفر  تیوه  اهراتفر ، هعومجم  نیا  هک  .میزادرپ  یم یگنهرف  و 

یسایس ياهراتفر  . 3-4-2

هک دـنتخادرپ  تیلاعف  هب  هنایارگ  مالـسا  فادـها  اب  یفلتخم  یـسایس  ياههورگ  بازحا و  یمالـسا  بـالقنا  يریگ  لکـش لـالخ  رد 
.دنداد لکش  ار  یمالسا  بالقنا  هنیمز  رد  یسایس  ياهراتفر  اهتیلاعف  نیا  هعومجم 

( یعیش مالسا  مسیلاکیدار   ) مالسا نایئادف  . 3-4-3

( رازاب رد  یبهذم  ناناوج  ای  هبلط  ًاتدـمع   ) نییاپ طسوتم و  تاقبط  هب  قلعتم  یبهذـم  ناناوج  زا  لکـشتم  هک  مالـسا  نایئادـف  تیعمج 
.دومن تیدوجوم  مالعا  لاس 1324  رد  دوب ،

ناـگناگیب و ذوـفن  یفن  نینچمه  دـش و  یم مدرم  يداـقتعا  یناـبم  فیعـضت  ثعاـب  هک  يوـلهپ  میژر  یمـسر  يژولوئدـیا  اـب  هلباـقم 
(1) .تشاد رارق  نانآ  ياه  همانرب هحول  رس  رد  یمالسا  ي  هعماج رب  یبنجا » نارکون   » تیمکاح

ص:86

،ش 23-24، نیتم همانشهوژپ  لوا ، تمسق  - بالقنا زا  لبق  ناریا  رد  ارگ  مالسا  یسایس  ياههورگ  يا  هشیدنا ینابم  يزوف ، ییحی  - 1
ص 153. زییاپ 1383 ، ناتسبات و 
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داجیا مالسا و  ماکحا  يارجا  ار  دوخ  فده  هک  دندوب  یلکشت  نیلوا  دندمآرب و  یسایس  لمع  هیرظن و  ماغدا  ددصرد  مالسا  نایئادف 
.دندرک لابند  ار  دنک » تموکح  دیاب  مالسا  دوش و  هدنز  دیاب  مالسا   » راعش مامت  تیدج  اب  اهنآ  دندرک  مالعا  یمالسا  تموکح 

رد ناریا  ّتلم  ياقترا  یبهذم ، لیصا و  ياه  شزرا يایحا  یگدز ، برغ  گنهرف  زا  یـشان  راثآ  ندودز  يارب  هورگ  نیا  زادرپ  هیرظن
نتخادـنارب ناـگناگیب و  ذوفن  عفر  يراذگتـسایس ، دـنیارف  رد  لوا  زارط  تیناـحور  رظن  لاـمعا  یقـالخا ، یتعنـص و  یملع ، ي  هصرع

ناوـنع تحت  يا  هوزج نتـشون  اـب  ناـبآ 1328  رد  هورگ  نیا  ربـهر  يوفـص ، باوـن  یبـتجم  دیـس  .دـندومن  یم شـالت  اـهنآ  ي  هطلس
يا همانرب ای  یحالـصا  راکهار  یعون  هعماج ، رب  هدـش  ضراع  ياه  داسف بیاعم  ندرمـشرب  نمـض  ات  دوب  ددـصرد  قیاقح » يامنهار  »

(1) .دنک هئارا  یسایس  راتفر  لمعلاروتسد و  ناونعب  ار  یبالقنا 

یمالسا للم  بزح  . 3-4-4

شالت دیکأت و  اب  یمالسا  للم  بزح  تسا  یمالسا  للم  بزح  دش ، سیـسأت  ي 1340  ههد لیاوا  رد  هک  یبهذـم  ياه  هورگ زا  یکی 
راک روتسد  رد  ار  یتنطلس  میژر  اب  هزرابم  ناناملسم ، تدحو  ناملسم و  ياه  نیمزرس رد  یمالسا  دحاو  تموکح  يریگ  لکـش يارب 

دیکأت لصا ، راهچ  رب  هیکت  اب  هورگ  نیا  درک  یم دیکأت  مالسا  ناهج  لک  رد  یلم  ارف  یمالسا  تموکح  لیکـشت  رب  هداد و  رارق  دوخ 
مالعا ار  دوخ  تیدوجوم  بالقنا ، هب  داقتعا  یمالسا و  ياه  نیمزرس للم و  یگتـسبمه  رب  دیکأت  لقع ، نآرق و  هب  دانتـسا  مالـسا ، رب 

(2) .دومن

ناینب زا  ینامرک  یتجح  داوج  دـمحم  هداز و  تیآ  مشاه  يدحرـس ، مساقلاوبا  یقداص ، دـمحمریم  دـمحم  يدرونجب ، مظاـک  دـیس 
للم بزح  هک  اجنآ  زا.دندوب  بزح  نیا  ناراذگ 

ص:87

ص 104. ، 1387 نارهت ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  یمالسا ، بالقنا  تیوه و  نامتفگ  دنمزاس ، هراهب  يرظن - فرشا  یلع  - 1
،1377،ص یمالـسا فراعم  سورد  دـیتاسا و  روما  تنواعم  نارهت ، نآ ، دادـخر  یگنوگچ  ییارچ و  یمالـسا و  بالقنا  ك.ر : - 2

.168
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لئاق ییایفارغج  یـسایس و  زرم  یمالـسا  تموکح  يارب  تشاد ، رـس  رد  ار  مالـساناهج  لک  رب  طلـست  تیمکاـح و  ي  هیعاد ، یمالـسا
.دش یمن

یمالسا هفلتؤم  ياه  تئیه . 3-4-5

نیا هیلوا  ي  هتسه تشگ و  یم زاب  یتنس  راجت  نایرازاب و  یتنس ، طسوتم  تاقبط  هب  رتشیب  یمالسا  هفلتؤم  ياه  تئیه یلصا  هاگتـساخ 
هبسک و زا  یگمه  هک  دنداد  یم لیکشت  اه  یناهفصا یلع و  خیـش  دجـسم  هلودلا ، نیما دجـسم  ياه  تئیه لماش  تئیه ، هس  ار  هورگ 

.دندیزگرب دوخ  يارب  ار  یمالسا » هفلتؤم  ياه  تئیه   » مان همادا ، رد  اه  تئیه نیا  دندوب  رازاب  یبهذم  راجت 

اب تفای و  يرت  يدج تیهام  میژر  يوس  زا  دادرخ 1342  مایق 15  بوکرس  زا  سپ  هفلتؤم ، ياه  تئیه مجسنم  یتالیکـشت و  تیلاعف 
يدـیدج ي  هلحرم دراو  دـندرک ، یم افیا  ینیمخ  ماما  اه و  تیئه نیب  ار  طبار  شقن  هک  تیناحور  ياروش  يزکرم و  ياروش  لیکـشت 
مالسالا تجح  يدالوا ، رکسع  هللا  بیبح  یقارع ، يدهم  يدروجال ، هللادسا  یناما ، قداص  ریظن  يدارفا  .دش  یـسایس  ياه  تیلاعف زا 

، ماما ياه  هیمالعا ریثکت  .دندوب  لّکشت  نیا  نالاعف  زا  یناجنسفر  یمشاه  مالـسالا  تجح  يراونا و  هللا  تیآ  یتشهب ، هللا  تیآ  رنهاب ،
هفلتؤم ياه  تیئه ياه  تیلاعف هلمج  زا  ماما  تضهن  نارادفرط  يارب  ددعتم  ياه  ینارنخس سلاجم و  اه ، ییامیپهار تارهاظت ، بیترت 

(1) .دوب

هک دـش  بجوم  هام 1343  نمهب  رد  روصنم  یلعنـسح  رورت  هاـش و  میژر  اـب  هناحلـسم  ي  هزراـبم هب  هفلتؤم  ياـه  تئیه ندروآ  يور 
.دندش موکحم  نادنز  هب  هیقب  مادعا و  يا  هدع ریگتسد و  نآ  یسایس  نالاعف  ناربهر و  دوش و  یـشالتم  ییاسانـش و  اهنآ  تالیکـشت 

ادیپ شهاک  يدودح  ات  هفلتؤم  ياه  تیلاعف نانآ ، زا  یخرب  نادنز  تدم  ندش  ینالوط  لیالد  هب  یلصا و  ياضعا  يریگتسد  زا  سپ 
.تفای همادا  نازرابم  زا  رازاب  تیامح  ریظن  يداصتقا  یگنهرف و  ياه  تیلاعف بلاق  رد  هدنکارپ و  تروص  هب  درک و 

ص:88

دازآ هاگـشناد  یملع  تاراشتنا  زکرم  ، یمالـسا يروهمج  بزح  تیلاـعف  ههد  کـی  رب  يرورم  ریگارف ، لکـشت  یبساـج ، هللادـبع  - 1
ص 361. ، 1379 نارهت ، ، یمالسا ،
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رذوبا یبهذم  هورگ  . 3-4-6

ناینب ار  رذوبا  هورگ  دنتـسویپ و  مه  هب  دـنواهن  هژیو  هب  روشک ، مورحم  قطانم  یبـالقنا  نیدـتم و  ناـناوج  زا  یعمج  لاس 1350 ، رد 
میژر زکارم  هیلع  قفوم  تاـیلمع  دـنچ  دندیـشوک و  هر )  ) ینیمخ ماـما  زا  يوریپ  هاـش و  اـب  هزراـبم  يارب  هورگ  نیا  ياـضعا  .دـنداهن 

فلتخم لحارم  رد  اهنآ  دـندش  ریگتـسد  ییاسانـش و  كاواـس  ي  هلیـسو هب  ياه 1354-55  لاـس رد  هورگ  نیا  دـنداد  ماـجنا  يولهپ 
نیدب دندیزرو و  دیکأت  هناعطاق  ماما ، زا  يوریپ  هزرابم و  ي  همادا رب  هدرک و  عافد  دوخ  ياه  تیلاعف فادها و  زا  هاگداد  یـسرپزاب و 

موـکحم ینـالوط  ياـه  نادـنز هب  ار  هیقب  درک و  مادـعا  ار  ناـنآ  زا  نت  شـش  میژر  .دـندش  موـکحم  اـهرفیک  نیرتدـیدش  هـب  بـبس 
(1) .تخاس

یخرب ندنار  هیشاح  هب  یناریا و  تیوه  رصانع  فیلأت  رد  یناوتان  ي  هطساو هب  يولهپ  میژر  ياه 1350-1340  ههد رد  بیترت  نیا  هب 
میـسرت هب  یمـسر  نامتفگ  نورد  ياه  هفلؤم ینابم و  يزاساو  دقن و  اب  دـندوب  ددـصرد  هک  دـش  هجاوم   ییاه  تمواقم اب  نآ ، هوجو 

شالت اب  هک  دنتـسه  يدرکیور  نینچ  باتزاب  یمالـسا  ارگ و  یلم پچ ، یـسایس  ياه  پیت .دنزرو  تردابم  يدیدج  ياهزادنا  مشچ 
.دندمآرب دوخ  صاخ  یتیوه  نامتفگ  ي  هئارا دصرد  یتیوه  ینابم  يراوزاس  فیلأت و  يارب 

یمالسا قیاقح  رشن  نوناک  . 3-4-7

سپ نوناک  نیا  .دوب  دهشم  یمالسا  قیاقح  رشن  نوناک  دوب ، یتیمهااب  شقن  ياراد  مالسا  جیورت  رد  هک  یبهذم  ياه  لکشت زا  یکی 
ناناوج و نارکفنـشور ، يارب  یهاگهانپ  ناونع  هب  .دش و  سیـسأت  یتعیرـش  یقت  دـمحم  داتـسا  طسوت  دهـشم  رد  رویرهش 1320  زا 

تیآ لزنم  رد  نآ  ياه  سالک زا  یـضعب  یتح  تفرگ و  رارق  ینالیم  هللا  تیآ  تیاـمح  دروم  نوناـک   (2) .دمآرد ینید  مولع  بالط 
نییبت نوناک ، یلصا  تیلاعف  هچ  رگ  .دوب  يورسک  مسینومک و  هیلع  يرکف  ي  هزرابم رتشیب  نوناک ، تیلاعف  عوضوم.دش  یم رارقرب  هللا 

عضاوم زا  نآ  نیلوئسم  یلو  دوب  یمالسا  قیاقح 

ص:89

ص 171. نیشیپ ، نآ ، دادخر  یگنوگچ  ییارچ و  یمالسا و  بالقنا  - 1
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لاس رد  نآ  یـسایس  عضاوم  رطاخ  هب  درک و  یم تیلاـعف  نوناـک  تفن ، تعنـص  ندـش  یلم  ناـیرج  رد  .دنتـشادن  تلفغ  زین  یـسایس 
نوناک رد  هحورطم  ثحابم  دندش  لقتنم  نارهت  هب  ریگتسد و  ناراکمه  هارمه  هب  نوناک ، لوئسم  یتعیرـش ، یقت  دمحم  داتـسا   1336

(1) .دیدرگ یم عقاو  ناناوج  لابقتسا  دروم  دش و  یم جرد  ناسارخ  یلحم  ياه  همانزور رد  یمالسا  قیاقح  رشن 

هیمئاق تئیه  . 3-4-8

هب یلو  .دش  سیسأت  ینارهت  دمحم  خیش  جاح  طسوت  لاس 1320 و  زا  دعب  هک  دوب  هیمئاق  تئیه  نارهت  رد  لاعف  ياه  لکـشت زا  یکی 
رد هک  دوب  یناسک  زا  دومن و  یم تکرـش  وا  سرد  ةزوح  رد  باون  تفرگ و  رارق  يوفـص  باون  ي  هقالع دروم  یبالقنا ، راکفا  ببس 
يو .درک  سیـسأت  ار  هیمئاق  تئیه  دمآ و  نارهت  هب  رویرهش 1320 ، زا  دعب  ینارهت ، دمحم  خیـش  جاح  .دوب  رثؤم  يو  يرکف  شرورپ 

شنم لیلد  هب  هیمئاق  تئیه  .داد  یم رارق  تیاـمح  دروم  ار  مالـسا  نایئادـف  هشیمه  درک و  کـمک  باون  هب  يورـسک  لـتق  ناـیرج  رد 
عـضوم زین  یـسایس  روما  رد  یبهذم ، تاوزج  رـشن  تاسلج و  يرازگرب  رب ، نوزفا  دوب و  یبهذم  ًادـیدش  تالیکـشت  کی  نآ ، ربهر 

(2) .درک یم يریگ 

هیتجح نمجنا  . 3-4-9

سکع هیتجح ، نمجنا  روهظ  .دش  سیسأت  ات 1367 )  1279  ) یبلح دومحم  خیش  مالسالا  تجح  طسوت  لاس 1332  رد  نمجنا  نیا 
.یس ههد  لیاوا  رد  ناییاهب  دیدش  تیلاعف  هب  دوب  یلمعلا 

ي هصخاش .دـیامن  زیهجت  اهنآ  ياه  باتک يانبم  رب  ییاهب و  نیغلبم  اـب  لدـج  ثحب و  هب  ار  دوخ  ياـهورین  اـت  درک  یم شـالت  نمجنا 
مهدزناپ لصفم  ياه  نشج  هبدـن و  ياـعد  يرازگرب  هک  دوب  جـع )  ) دـمحم لآ  مئاـق  هب  ناـنمؤم  ي  هقـالع نتخیگنارب  نمجنا ، رگید 

، تفن یلم  شبنج  نایرج  رد  هک  دوب  يا  یـسایس نویناحور  زا  یبلح ، ياقآ  نمجنا ، سـسؤم  هک  نیا  اب  .دوب  قشع  نیا  یلجت  نابعش ،
یم داریا  یناشاک  هللا  تیآ  زا  تیامح  رد  مدرم و  جییهت  رد  نیشتآ  رایسب  ياه  ینارنخس

ص:90

 . ص 465 ، 1381 نارهت ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ناریا ، رد  یعیش  یمالسا  يوپاکت  لاس  تسیب  ناینیسح ، هللا  حور  - 1
ص 466. نیشیپ ، - 2

هزومآ رب  دیکات  اب  یمالسا  بالقنا  تیوه  یناوخزاب  دشرا : یسانشراک  همان  نایاپ 
یعیش رکفت  رد  تیودهم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 207ناهفصا   هحفص 118 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12955/AKS BARNAMEH/#content_note_90_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12955/AKS BARNAMEH/#content_note_90_2
http://www.ghaemiyeh.com


، لاس دنچ  زا  سپ  داد  رارق  یسایس  هلخادم  مدع  ار  نمجنا  رد  تیوضع  طرـش  یتح  درک و  اهر  ار  تسایـس  اتدوک ، زا  دعب  اما  درک ،
هب لقتسم  ياه  هاگیاپ اه و  هینیسح ایاکت ، لزانم ، رد  ییامهدرگ  اب  لکشتم و  ار  یبهذم  ياهورین  روشک  رـساترس  رد  تسناوت  نمجنا 

.دنزادرپب یبهذم  ثحابم  ییاهب و  دض  ثحابم  نیرمت 

هب بالقنا  عورـش  اب  اما  دوب ، هبذاج  ياراد  دندوب ، یبهذـم  ي  هیحور ياراد  هک  يدارفا  يارب  یمالـسا  بالقنا  زاغآ  زا  لبق  ات  نمجنا 
(1) .داد تسد  زا  یبالقنا  یبهذم  ياهورین  يارب  ار  شا  هبذاج نآ ، یسایسریغ  تیهام  لیلد 

يزکرم ياهرداک  زا  يرایسب  اذل  ددرگ و  دوخ  ياضعا  ندش  یسایس  عنام  تسناوتن  اما  تشاد ، یسایسریغ  تیهام  نمجنا  هک  نیا  اب 
.دنداد ناشن  دوخ  زا  ار  ینایاش  تامدخ  دنتسویپ و  بالقنا  هب  نآ 

یعامتجا ياهراتفر  . 3-4-10

رب یهاوخ –  هطورشم  هعقاو  هژیو  هب  ریخا - لاس  دصکی  زا  شیب  هب  نآ ، ياه  هزومآ میهافم و  ددجت ، اب  نایناریا  ییانشآ  دیدرت  نودب 
فجن رد  یعیش  ياملع  تیاهن ، رد  دماجنین و  یمالسا  تیوه  یفن  هب  ًاموزل  هطورـشم  رد  روما  دنیارف  دسر  یم  رظن  هب  اما  ددرگ ؛ یم 
یهاوخ هطورـشم  ثیح  نیا  زا  دـنداد  ناـشن  دوخ  زا  یمالـسا  ياـه  هزومآ  اـب  یهاوخ  هطورـشم  یتـشآ  يارب  يرظن  یـشالت  ناریا  و 

هک سلجم  نیناوق  رب  تراظن  رد  یعیـش  نادهتجم  یتراظن  داهن  دوجو  .دیدرگ  یم  یقلت  نآ  اب  راگزاس  یمالـسا و  تیوه  زا  يوزج 
روما دنیارف  دیدرت  نودب  هتبلا  تسا ؛ یمالسا  تیوه  موادت  رگناشن  دوب ، هتفای  ساکعنا  تیطورشم  یـساسا  نوناق  ممتم  مود  لصا  رد 

ود رد  باجح  فشک  رد  هاشاضر  تامادقا  .تفر  شیپ  یمالسا  تیوه  فذح  تمس  هب  جیردت  هب  مود  لوا و  يولهپ  ةرود  لوط  رد 
تیوه يایحا  ددجم و  يزاس  لاعف  هب  لمع  رد  ناناملسم ، زا  ییادز  مالسا  رد  يو  یگنهرف  يژتارتسا  زین  و  1307 و 1314 )  ) هلحرم

هرطیس و دنچ  ره  دیماجنا ، یم  هدش  بوسر  یمالسا 

ص:91

ص 466. نیشیپ ، - 1
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تیوه روهظ  ياـه  هنیمز  ًـالمع  مود  يوـلهپ  رـصع  رد  داد ، یمن  لوا  يوـلهپ  رد  ار  یمالـسا  تیوـه  روـهظ  هزاـجا  يوـلهپ ، تردـق 
(1) .دمآ مهارف  یمالسا 

یبلط لالقتسا  ییارگ و  برغ  یفن  . 3-4-11

ناگناگیب هطلـس  هب  ضارتعا  ییارگ و  برغ  یفن  یمالـسا ، بالقنا  یعامتجا  ياهراتفر  نامتفگ  رد  جردـنم  یتیوه  يایاوز  زا  یکی 
يرادانعم هبناج و  ود  ي  هطبار هک  دنا  هتـشاد دیکأت  هتکن  نیا  رب  راشیر » نای   » و راگلا » دماح   » ریظن نارگ  لیلحت  زا  یخرب  یتح  .تسا 

(2) .تسا هتشاد  دوجو  روشک  یلم  عفانم  رب  ناگناگیب  ۀطلس  یبهذم و  تاضارتعا  ي  هعسوت دشر و  نایم 

نآ زا  داقتنا  برغ و  هجوتم  نانآ  تاضارتعا  زا  یـشخب  هک  تفای  ار  يدـهاوش  ناوت  یم  زین  نویبالقنا  ياهراعـش  ياوتحم  لیلحت  رد 
ياهروشک رد  برغ  ذوفن  ياهدـمایپ  تاریثأت و  ةرابرد  ینیمخ  ماما  یمالـسا ... »  يروهمج  یبرغ ، هن  یقرـش ، هن  ریظن «  .تسا  هدوب 

(3) .تسا يرامعتسا  یبنجا  گنهرف  نوزفا  زور  جاوما  تسا ، ضارمالا  ما  تفگ  ناوت  یم  هچنآ  : » دیوگ یم موس  ناهج 

یم لیکـشت  قرـش  برغ و  زیاـمت  نیمه  زین  ار  رفک  مالـسا و  ناـیم  زرم  هـک  دـندقتعم  هتـسناد و  رتدـب  هـلزلز  زا  ار  یگدزبرغ  ناـشیا 
(4) .دهد

« يدوخ  » تیوه يراـتخاس  داـعبا  زا  تسارح  تظاـفح و  اـت  دروآ  یم مهارف  یتصرف  يرگید »  » کـی ناونع  هب  برغ ، یفن  مسیناـکم 
.دوش مهارف  یبرغ  ياه  شزرا  هبناج  همه  يالیتسا  زا  ار  یتیوه  رصانع  شیالاپ  يزاس و  صلاخ  لاجم  دوش و  ریذپ  ناکما  یموب ) )

یعامتجا جیسب  یمدرم و  تکرح  . 3-4-12

ص:92

رـشن رتفد  یمالـسا ، بالقنا  شیامه  تالاقم  هعومجم  یمالـسا ، تیوه  ینیرفآزاـب  یمالـسا و  بـالقنا  کـل ، زورهب  اـضرمالغ  - 1
ص 72. ، 1385 فراعم ،

بالقنا یعامتجا و  مولع  نادنمشیدنا  رد  لیلحت  تئارق و  يارب  هناشن  رثا و  دنچ  ناریا ، رد  بالقنا  مالـسا و  هژربمورب ، نیتسیرک  - 2
ص 165. ، 1384 نارهت ، زاب ، تاراشتنا  داشمرخ ، رقاب  دمحم  مجرتم  ناریا ، یمالسا 

ص 161. ج 1 ، رون ، ۀفیحص  ینیمخ ، ماما  - 3
ص 192. ج 11 ، نامه ، - 4
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نابایخ هب  بالقنا  زا  تیامح  يارب  هک  دوب  یمدرم  ینویلیم  تسیب  جیسب  اهراتفر ، دعب  رد  یمالسا  بالقنا  تیوه  ياه  هنوگ  زا  یکی 
ياه تأیه هژیو  هب   ) یبهذم ياه  تأیه عماجم و    تیوقت  ای  سیـسأت  رد  یمدرم  شوجدوخ  تکرح  یمدق  شیپ  شالت و  دـندمآ  اه 

ياهریـسفت اه و  هبنج  هب  هعماج  فلتخم  راشقا  لیم  دوب  هتفاـی  يرتشیب  تعـسو  هاـش  تموکح  رخآ  ياـه  لاـس رد  یبهذـم ) يرادازع 
ریوصت هب  راشقا  نیا  نایم  رد  ار  بهذم  تیوقت  زا  ییاه  هولج  بالقنا ، يژولوئدیا  ناونع  هب  هعیـش )  ) یبهذم یقلت  مالـسا و  یـسایس 

.دوب هدیشک 

هتشاد هشیر  مدرم  يداقتعا  يرکف و  تنس  خیرات و  رد  دنچ  ره  دوب  عیشت  ياه  هفلؤم مالـسا و  يژولوئدیا  یلجت  هک  بالقنا  نامتفگ 
هعیش تیعجرم  درگ  رب  یعامتجا  فلتخم  بازحا  عمجت  ببس  دش و  كاردا  ءایحا و  ینیمخ  ماما  طسوت  یـصاخ  هژیو و  وحن  هب  یلو 

.دروآرد تکرح  هب  ار  بالقنا  روتوم  تسناوت  دش و 

نویسالوتیپاک هحیال  بیوصت  اب  یعامتجا  تفلاخم  . 3-4-13

نایرج تفرگ  لکـش  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  رد  یعاـمتجا  راـتفر  بلاـق  رد  هک  ناریا  تلم  یعمج  يزیتسرابکتـسا  رهاـظم  زا  یکی 
کمک هب  ار  ینوناق  تقو ، ریزو  تسخن  روصنم ، یلعنسح  لاس 1343  هام  رهم  رد 21  .دوب  نویسالوتیپاک  هحیال  بیوصت  اب  تفلاخم 

نیا .دندش  یم  رادروخرب  ییاضق  تینوصم  زا  ناریا  رد  ییاکیرمآ  نایماظن  نآ  ساسا  رب  هک  دـناسر  بیوصت  هب  سلجم  ناگدـنیامن 
.دش فورعم  نویسالوتیپاک  نوناق  هب  هبوصم 

ذوفن تحت  ار  نآ  گنهرف  اب  تلم  نهک و  نیمزرـس  نیا  ًالمع  دوب و  ریاغم  ناریا  ییاضق  یـسایس و  لالقتـسا  اب  دـیدرت  یب  نوناق  نیا 
اب ریاغم  ار  نوناـق  نیا  ناریا ، مدرم  عزاـنمالب  ربهر  ناونع  هب  ینیمخ  ماـما  سلجم ، رد  نوناـق  نیا  حرط  زا  سپ  .داد  یم  رارق  اـکیرمآ 

یهدنامزاس فلتخم و  ياهرهش  هب  یناگدنیامن  نداتـسرف  مق و  ياملع  اب  ددعتم  تاسلج  لیکـشت  اب  يو  .درک  مالعا  ناریا  لالقتـسا 
مراهچ زور  رد  .داد  رارق  مجاهت  دروم  ار  میژر  ًاددجم  حرط ، نیا  لباقم  رد  ضارتعا  يارب  مدرم 

ص:93
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نابآ 1343 رد 13  ناشیا  دیعبت  هب  رجنم  ماما  ینارنخـس  دنتـسیرگ  تدـش  هب  ماما  هدـنبوک  جـّیهم و  ینارنخـس  ندینـش  اب  مدرم  نابآ 
(1) .دش

مدرم ناج  قامعا  رد  هعیش  یسایس  گنهرف  رد  دوجوم  يزیتسرابکتسا  حور  ذوفن  زا  یشان  اه ، یتیاضران اه و  تفلاخم نیا  مهم  ۀبنج 
.دوب ناریا 

يداصتقا ياهراتفر  . 3-4-14

هراشا

.میزادرپ یم  يداصتقا  ياهراتفر  دعب  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  هفلؤم زا  یخرب  هب  تمسق  نیا  رد 

وکابنت تضهن  . 3-4-14-1

.تسا وکابنت  تضهن  تفرگ  لکش  یمالسا  بالقنا  یلیمکت  دنیارف  رد  هک  يداصتقا  ياه  شنک نیرت  مهم  زا  یکی 

دیرخ و هک  تفرگ  راجاق  هاش  نیدلارـصان  زا  لاس  تدم 50  هب  ار  ناریا  تایناخد  زایتما  یـسیلگنا  یناپمک  کی  لاس 1307 ه ._ رد 
هب  یـسیلگنا  هریل  رازه  هدزناپ  هلاس  ره  ضوع  رد  دـشاب و  روبزم  یجراخ  یناپمک  راـصحنا  رد  ًاـقلطم  ناریا ، نوتوت  وکاـبنت و  شورف 

(2) .دنیامن تخادرپ  ترضحیلعا  هرماع  ي  هنازخ

اب مازعا و  روـشک  ياهاتـسور  تابـصق و  اهرهـش و  ماـمت  هب  دوـمن و  ناریا  دراو  ار  دوـخ  ناگدـنیامن  زاـیتما ، بسک  زا  سپ  یناـپمک 
ناریا ياملع  .تفرگ  گـنت  مدرم  رب  ار  هنیمز  تهج  ره  زا  دـش  یم هرادا  اـهنآ  دوخ  هلیـسوب  ًامیقتـسم  هک  تاـیناخد  تارادا  سیـسأت 

هک دـییاپ  دـهاوخن  يرید  یتح  دور و  یم ناگناگیب  هرطیـس ي  تحت  رگید  نداـعم  ادرف  هدـش ، دودـحم  تاـیناخد  زورما  هک  دـندید 
اب هلباقم  تهج  دوخ  یهلا  تردق  وذوفن  زا  اذل  .دوش  اه  یسیلگنا هرمعتسم  ناریا  تسا  نکمم 

ص:94

.1012 ص 1048 - ج 1 ، جورع ، نارهت ، مجنپ ، پاچ  ینیمخ ، ماما  تضهن  یناحور ، دیمح  دیس  - 1
ص 95. ج 1-2 ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  تاراشتنا  ناریا ، نویناحور  تضهن  یناود ، یلع  - 2
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.دش رداص  يزاریش  يازریم  یخیرات  مکح  نآ  ماجنارس  هدرک و  هدافتسا  يراجاق  دادبتسا  رامعتسا و 

نـسح دمحم  تسا  جـع )  ) نامز ماما  اب  ي  هبراحم مکح  رد  ناک  وحن  ياب  نوتوت  وکابنت و  لامعتـسا  مویلا  میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  »
(1) «. ینیسحلا

يدهم ترضح  گنج  هب  هک  هتسناد  یناسک  ناسب  ار  دننک  لامعتـسا  يوحن  ره  هب  ار  تایناخد  هک  یناسک  گرزب  يازریم  مکح  نیا 
مدرم عفن  هب  يداصتقا  راتفر  کی  هتفرگ ، همـشچرس  یمدرم  ياهرواب  قامعا  زا  هک  تیودهم  هزومآ  هب  ءاکتا  اب  اذل  تسا  هتفر  جع ) )

.تفرگ لکش  تلم  و 

تفن تعنص  ندش  یلم  حرط  . 3-4-14-2

ياوـتحم ياراد  هک  دوـب  تفن  ندـش  یلم  يارب  هزراـبم  هطلـس ، قاـنتخا و  نارود  مهم  رایـسب  يداـصتقا  ياـه  تـکرح زا  رگید  یکی 
(2) .دشاب یم  ناریا  رد  سیلگنا  هطلس  هیلع  ناریا  ناملسم  مدرم  تازرابم  زا  یشخب  یلجت  هدوب و  یبهذم  يداصتقا و  یسایس 

اب مدرم و  رواب  رکف و  رییغت  اب  ینعی  دشاب ، هتفرگ  تروص  ناریا  مدرم  ینطاب  ياوتحم  رد  رییغت  دیاب  ردص  دیهش  يرظن  لدم  ساسا  رب 
سپـس تفن و  تعنـص  ندـش  یلم  نآ  و  میدوب ، رـصاعم  ناریا  رد  ثداوح  نیرتـگرزب  زا  یکی  دـهاش  ناـهج  عاـضوا  لوحت  رب  هدارا 

.دشاب یم یمالسا  يروهمج  تموکح  لیکشت  یمالسا و  گرزب  بالقنا 

هب لاس 1901  رد  هک  ( 1312  ) دادرارق 1933 هب  ددرگ  یم رب  دـش  ناریا  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  هب  رجنم  هک  نیزاغآ  هطقن  هشیر و 
لاس 1993 ات  زایتما  تدم  ضوع  رد  دش و  وغل  دش  یم  یـضقنم  شتدـم  لاس 1962  رد  دوب و  هدش  هداد  یـسراد  هب  لاس  تدم 60 

.دیدرگ دیدمت 

دیاع دادرارق  نیا  لیمحت  زا  هک  یتاراسخ  ةراـبرد  یناـشاک  هللا  تیآ  يربهر  هب  یبهذـم  ههبج  قدـصم و  رتکد  يربهر  هب  یلم  ههبج 
.دندوب هدرک  يرایسب  ياه  يرگاشفا دوب  هدش  ناریا  تلم 

ص:95

.95 ص 96 - نیشیپ ، - 1
ص 26. ، 1362 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  نارهت : ناریا ، یلم  تضهن  رب  هاتوک  یشرگن  تیآ ، نسح  - 2
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یلم ار  ناگناگیب  طلـست  زا  ییاهر  ياه  هار زا  یکی  لیبس  یفن  هدعاق  ساسا  رب  یناشاک  ياقآ  مه  تفن  تعنـص  ندش  یلم  نایرج  رد 
.دنتسناد یم تفن  ندش 

يداصتقا تلادع  حرط  . 3-4-14-3

مالـسا يداصتقا  تلادع  يارجا  ي  هدعو یبهذـم ، ياهورین  يداصتقا  یـسایس –  لمعلاروتـسد  رد  جردـنم  يروحم  رـصانع  زا  یکی 
، دـندوب هدـش  يوزنم  یعامتجا  یـسایس و  رظن  زا  ناوتان و  يداصتقا  رظن  زا  اـه  لاـس هک  یناـیناریا  يارب  صوصخ  هب  هدـعو  نیا  .دوب 

.تشاد يرایسب  تیمها 

نیا يا  هدع هک  دش  یم میسقت   فعضتسم )  ) ریقف و  ربکتـسم )  ) ینغ بطق  ود  هب  یعامتجا  يداصتقا –  ظاحل  زا  يولهپ ، نارود  ناریا 
هب یمالسا  بالقنا  نامتفگ  نالماح  دننک ، تموکح  مدرم  عیسو  ياه  هدوت رب  تورث  دح  زا  شیب  تشابنا  اب  ات  دندوب  هتفای  ار  ییاناوت 
هاش نامز  ي  هعماج یـشاپورف  رد  یمهم  شقن  هدـعو ، نیا  هک  دـنداد  یم ار  يداصتقا  تلادـع  ییاپرب  ي  هدـعو یعاـمتجا  ياـه  هورگ

.تشاد

ییاپرب رد  جـع )  ) يدـهم روضح  روهظ  هشیدـنا  يایحا  رد  يرثؤم  ي  هناـشن دـش ، اـطعا  ینیمخ  ماـما  هب  هک  نیفعـضتسم » ماـما   » بقل
(1) .دوب گنهامه  بقل  نیا  اب  ناشیا  غیلب  هداس و  نایب  يزودنا و  تورث  زا  يرود  ینیمخ ، ماما  یتسیز  هداس  .دوب  تلادع 

گنهرف رد  هشیر  هک  يودهم  هعماج  رد  يداصتقا  تلادع  زا  نشور  يریوصت  هئارا  یـسایس و  ییارگدامن  زا  هدافتـسا  اب  ینیمخ  ماما 
یم هدعو  ار  يدیحوت  هقبط  یب ي  هعماج هک  عیـشت  نییآ  هنابلط  تاواسم  ياه  مایپ رب  هیکت  اب  زین  تشاد و  مدرم  يداقتعا  یـسایس – 

.دزاس گنهامه  ماگمه و  دوخ  اب  ار  ناریا  ي  هعماج طسوتم  مورحم و  ياهرشق  زا  يا  هدرتسگ فیط  تسناوت  .داد 

لاملا تیب  فرصم  رد  طارفا  زا  يریگولج  . 3-4-14-4

ص:96

يروهمج رد  یـسایس  گـنهرف  رد : بـالقنا ، زا  سپ  ناریا  یـسایس  گـنهرف  رد  یفنـص  ي  هویـش ییارگ و  مدرم  جاّرد ، رهچونم  - 1
ص 287. ، 1379 زاب ، تاراشتنا  یقلاخ ، هموصعم  همجرت  ناریا ، یمالسا 
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ياه هنومن  زا   (2)، تاماقم طسوت  رالد  اهدرایلیم  جورخ  (1) و  يولهپ نادناخ  طسوت  یتلود  یضارا  فرـصت  یمومع ، لاوما  بصغ 
هاش باسح  هب  هنامرحم  روط  هب  ار  تفن  دـمآرد  زا  یـشخب  تفن ، یلم  تکرـش  هک  تسا  هدـش  هتفگ  .تسا  لاملا  تیب  لـیم  فیح و 

(3) .تسا هدش  زیراو  هاش  یصخش  باسح  هب  رالد  درایلیم  کی  مک  تسد  لاس 1355  رد  طقف  .درک  یم  زیراو 

رکنم ار  وا  لاـثما  هاـش و  تموکح  طـسوت  نیملـسم  لاـملا  تیب  لـیم  فیح و  یمالـسا ، بـالقنا  هیرظن  حرط  یماـگنه  ینیمخ  ماـما 
كانتـشحو و رکنم  .تسا  یللملا  نیب  عیـسو و  سایقم  رد  يراوخ  مارح  تسا ، تخـس  لکا  کی  نیا  : » دندومرف دـناوخ  كانتـشحو 

(4) .تسا نیا  تارکنم  نیرت  كانرطخ 

(5) .تسا هتشاد  هنیزه  رالد  نویلیم  تسیود  دودح  یهاشنهاش ، هلاس  نشج 2500  هک  تسا  هدش  هتفگ 

یگنهرف ياهراتفر  . 3-4-14-5

یم رارق  لیلحت  یسررب و  دروم  ار  اهنآ  هتخادرپ و  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  ياهراتفر  ياه  هفلؤم  هب  مود  راتفگ  زا  ینایاپ  شخب  رد 
.میهد

راثیا یبلط و  تداهش  گنهرف  . 3-4-14-6

یخیرات ي  هعقاو نوچ  هن  دـش ، دیهـش  دومن و  ادـف  شنامیا  نامیپ و  رـس  رب  ار  دوخ  ناج  ع )  ) نیـسح ماما  هک  ار  تیعقاو  نیا  نایعیش 
(6) .دنراذگ یم  جرا  یناحور  رمتسم و  فرژ ، یتقیقح  ناونع  هب  هکلب  فرص ،

ص:97

ص 288. نیشیپ ، - 1
ص 218. ، 1370 ج3 ، تاعالطا ، نارهت ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  تسودرف ، نیسح  - 2

ص 464. نیشیپ ، - 3
ص 103. ، 1377 ینیمخ ، ماما  - 4

ص 111. ص 1371 ، ج 1 ، هتخاف ، نارهت ، نایلرب ، ةدنزورف  همجرت  باقع ، ریش و  زمیج ، لیب  - 5
ص 138. ، 1360 ملق ، تاراشتنا  نارهت ، يرذیچ ، نیسح  يدعسا و  یضترم  همجرت ي  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  راگلا ، دماح  - 6

هزومآ رب  دیکات  اب  یمالسا  بالقنا  تیوه  یناوخزاب  دشرا : یسانشراک  همان  نایاپ 
یعیش رکفت  رد  تیودهم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 207ناهفصا   هحفص 125 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12955/AKS BARNAMEH/#content_note_97_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12955/AKS BARNAMEH/#content_note_97_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12955/AKS BARNAMEH/#content_note_97_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12955/AKS BARNAMEH/#content_note_97_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12955/AKS BARNAMEH/#content_note_97_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12955/AKS BARNAMEH/#content_note_97_6
http://www.ghaemiyeh.com


، تداهـش تلیـضف  هب  نامیا  ملاظ و  یـسایس  تردـق  یفن  ینعی  ع )  ) نیـسح ماما  تکرح  یلـصا  عوضوم  ود  نتخیمآ  مه  رد  نیاربانب 
(1) .دروخ یم  مشچ  هب  رتمک  یمالسا  بهاذم  ریاس  نایم  رد  هک  تسا  هتسارآ  يا  هنایوج هزرابم  تمواقم  رویز  هب  ار  عیشت 

خیرات رـسارس  رد  نایعیـش  دوش ، یم هدـید  ع )  ) نیـسح ماـما  تکرح  رد  هک  تداهـش  زا  يا  یلمع هتـسجرب و  يوگلا  نینچ  ساـسارب 
يراکادف و راثیا ، نآ  ساسارب  هک  دنا  هدوب نیدامن  ییوگلا  ياراد  تیناقح ، دقاف  عورشمان و  ياه  تردق اب  ههجاوم  رد  دوخ ، یسایس 
، يراکادـف تداهـش و  درکیور ، نیا  رد  تسا  هدـش  یقلت  یعاـمتجا  شزرا  تلیـضف و  یعون  قح ، هار  رد  شیوخ  ناـج  زا  نتـشذگ 
تبثم و يراتفر  هکلب  تسین ، يا  هقرف مسارم  نییآ و  کی  ای  متام  ازع و  تشادـگرزب  ای  مغ  تنحم و  زا  يا  هداس نییآ  نوچمه  رگید 

دیاب هک  تسا  يدـیدرت  زا  یلاخ  هناعطاق و  راتفر  يانعم  هب  تداهـش  .تسا  شروش  مایق و  راـکنا ، در ، ضارتعا ، زا  هتـسجرب  يرادرک 
ساسارب دهد  ملظ  هیلع  نایـصع  تکرح و  هب  ار  دوخ  ياج  دـیاب  ربص »  » و هیقت »  » ریظن یمیهافم  ددـنویپب و  عورـشمان  تلود  ربارب  رد 

نآ رد  هک  دـش  یم راهظا  اه  هراعتـسا زا  يا  هعومجم يریگراک  هب  قیرط  زا  نآ  هیلع  ضارتعا  يولهپ و  میژر  در  راکنا و  لیمحت ، نیا 
(2) .دندش یم هیبشت  البرک  نارازگراک  نارگ و  شنک  هب  بالقنا  یسایس  هتسجرب  ياه  تیصخش لماوع و 

هتخومآ ع )  ) نیـسح ماما  بتکم  رد  ار  تداهـش  سرد  هک  یعیـش  نانمؤم  يارب  هاش  اب  شزاـس  رد  ینیمخ  ماـما  ریذـپان  لزلزت  عاـنتما 
تخومآ مدرم  هب  دوب ، هعیـش  گنهرف  قیمع  كرد  زا  یـشان  هک  بالقنا » قفوم  يژولونکت  کی  داجیا   » اب ماما  .تشاد  هبذاج  دـندوب 

يارب ییاه  تصرف ناونع  هب  یبهذـم  تالیطعت  نینچمه  نیـشیپ و  ياه  تارهاظت يادهـش  يرادازع  مسارم  زا  راب  کی  زور  لهچ  ره 
زا ناشیا   » .دننک هدافتسا  دوب ، شیپ  ي  هبترم زا  رت  هدرتسگ راب  ره  هک  يدیدج  تاضارتعا 

ص:98

Hamid Algar “The Oppositional Role Of Ulamin Twentieth Century Iran, in: Schilars, - 1
Saints and Safis: Muslim Religions Institution Since , ed by Nikkie R,keddie. University

, . of California Press
ص 79. ، 1384 زاب ، تاراشتنا  نارهت ، ناریا ، یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  مولع  نادنمشیدنا  داشمرخ ، رقابدمحم  - 2

هزومآ رب  دیکات  اب  یمالسا  بالقنا  تیوه  یناوخزاب  دشرا : یسانشراک  همان  نایاپ 
یعیش رکفت  رد  تیودهم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 207ناهفصا   هحفص 126 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12955/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12955/AKS BARNAMEH/#content_note_98_2
http://www.ghaemiyeh.com


شزرا خوسر  هب  هجوت  اب  دنتسناد  یم اریز  دننک  هضرع  تداهش  يارب  ار  دوخ  هاش ، نازابرس  لباقم  رد  ات  دنتـساوخ  یم  دوخ  ناوریپ 
ار حلـسم  ياهورین  ي  هیحور جیردت  هب  نایماظن ] مادقا  ي  هجیتن رد   ] دارفا نیا  گرم  حلـسم ، ياهورین  نایم  رد  كرتشم  یبهذم  ياه 

(1) .دنک یم  دوبان  ار  یتنطلس  میژر  ي  هیرهق ییاناوت  ًاتیاهن  دنکش و  یم  مه  رد 

روشک یمسر  خیرات  رییغت  ییادز و  مالسا  رطخ  عفد  . 3-4-14-7

تامادقا نیا  ي  هلمج زا  درک  یم هعماج  زا  ییادز  مالـسا  هب  مادقا  هدـننک ، هارمگ  ییاه  بلاق  رد  فلتخم  ياه  هویـش  هب  يولهپ  میژر 
.درک هراشا  خیرات  رییغت  هلاس و  دصناپ  رازهود و  ياه  نشج هب  ناوت  یم 

هک دـیدرگ  یمرازگرب اـهنیا  دـننام  ناـگدازهاش و  دـلوت  ياـه  نشج يراذـگ ، جاـت  نـشج  دـننام  ییاـه  نـشج هلـسلس  هرود ، نآ  رد 
روشک زا 69  هبتر  یلاع  تاماقم  روضح  اـب  رهم 1350  رد  مسارم  نیا  .دوب  هلاـس  دـصناپ  رازه و  ود  نشج  اـه ، نشج نیا  نیرتگرزب 

مالـسا و نید  اـب  تیدـض  نآ  هدـمع  تیـصاخ  هک  ناتـساب  مزیلانویـسان  ساـسا  رب  نشج  نیا  .دـش  رازگرب  دیـشمج  تخت  رد  ناـهج 
.تفرگ لکش   (2) دوب تیناحور 

نیهوت نیا  (3)و  .درک دادـملق  دوخ  يوگلا  ار  وا  شوروک ، رب  دورد  نداتـسرف  نمـض  نآ  رد  درک و  داریا  یقطن  شبنج  نیا  رد  هاـش 
(4) .تسناد مالسا  هب  تنایخ  ار  نشج  نآ  رد  تکرش  ینیمخ  ماما  دوب  مالسا  هب  راکشآ 

تارادا ماـمت  يارب  لاـس 1355  لوا  زا  دـش و  بیوـصت  یلم  ياروـش  رد  لاـس 1354  رخاوا  رد  یمـسر  خـیرات  رییغت  حرط  نینچمه 
لاس هب  لاس 1355 ه _ نآ ، ساسا  رب  هک  دیدرگ  مازلا  یتلود 

ص:99

ص 99. ، 1379 نارهت ، زاب ، تاراشتنا  هدازریشم ، اریمح  همجرت  يرظن ، يزادنا  مشچ  زا  ناریا  یمالسا  بالقنا  وزنورف ، زمیج  - 1
ص 338. نیشیپ ، ناریا ، یعامتجا  تالوحت  خیرات  ناروف ، ناج  - 2

ص 350. ج 1 ، ، 1375 پاچ 6 ، نارهت ، اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسوم  ناریا ، ۀلاس  جنپ  تسیب و  خیرات  یتاجن ، اضرمالغ  - 3
ص 326. ، 1378 ج 2 ، رون ، ۀفیحص  ینیمخ ، ماما  - 4
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تنطلس تاونس  ةدنهد  ناشن  ددع 35 ، شوروک و  تنطلـس  نامز  تشذگ  ۀناشن  ددع 2500 ، هک  دش  یم  لیدـبت  یهاشنهاش   2535
ادـخ و لوسر  تیثیح  اـب  يزاـب  ار  نآ  دوب  هدرب  یپ  خـیرات  رییغت  هشیدـنا  يرکف  هاگتـساخ  هب  هک  ینیمخ  ماـما  .دوب  هاـش  اضردـمحم 

(1) .درک میرحت  ار  نآ  دناوخ و  مالسا  هب  تناها 

يولهپ تلود  رد  ءاشحف  داسف و  گنهرف  شرتسگ  زا  يریگولج  . 3-4-14-8

دیلوت نانز ، باـجح  عنم  بلاـق  رد  هک  دوب  ءاـشحف  داـسف و  شرتسگ  ینید ، دـیاقع  بیرخت  یگنهرف و  فیعـض  ياـه  هویـش زا  یکی 
نیرت مهم .دـش  ماجنا  یعمج  ياه  هناسر امنیـس و  اه ، ناتـسا زکرم  رد  داـسف  زکارم  داـجیا  یـشورف ، بورـشم  ندرک  ریاد  بورـشم و 

دوب یمالـسا  ماکحا  دوخ و  تشونرـس  هب  تبـسن  اهنآ  يزاس  توافت  یب هعماج و  ناوج  لسن  ندرک  لعفنم  ییاه  همانرب نینچ  فدـه 
هب تبسن  رارسا  فشک  باتک  رد  ماما  ترضح  شنکاو  هب  ناوت  یم هلمج   نآ  زا  هک  دش  ءاملع  مدرم و  شنکاو  بجوم  تامادقا  نیا 

(2) .درک هراشا  ناخاضر  باجح  فشک  نوناق 

اهرتخد اهرسپ و  طالتخا  : » دسیون یم مود  يولهپ  ةرود  رد  یگنهرف  مادقا  نیا  هب  تبـسن  املع  مدرم و  شنکاو  دروم  رد  يدک  یکین 
دروم یمالـسا  نارگداینب  زا  رگید  یـضعب  ینیمخ و  هللا  تیآ  ياه  ینارنخـس اه و  هتـشون رد  یهاگـشناد ، یـشزومآ و  تاسـسؤم  رد 
ملیف ریظن  یبرغ ، گنهرف  ذوفن  زا  لصاح  یقالخا  لاوز  رتراکـشآ  ياه  هناشن هک  هنوگ  نامه  تفرگ ، یم رارق  دیدش  داقتنا  هلمح و 
ًارثکا هک ...  اه  مناخ ندیشوپ  سابل  زا  یلاکشا  نینچمه  تفرگ  یم رارق  داقتنا  هلمح و  دروم  یقیسوم  صقر و  زکارم  یـسنج و  ياه 

(3) .تفرگ یم رارق  داقتنا  دروم  ینلع ...  يزابرامق  يراوخ و  بورشم  ای  دوب و  ندب  مادنا  هدننک  راکشآ  گنت و  رایسب  ییاه  سابل

دوب زاریش  رنه  نشج  همانرب  یمالـسا ، ياه  شزرا يدوبان  فده  اب  ءاشحف  داسف و  شرتسگ  رد  يولهپ  میژر  مهم  ياه  همانرب زا  یکی 
رازگرب زاریش  رد  یتفگنه  رایسب  ۀنیزه  اب  لاس  ره  هک 

ص:100

ص 163. ج 4 ، نیشیپ ، - 1
ص 37. ، 1379 يدازآ ، مق ، رارسا ، فشک  ینیمخ ، هللا  حور  - 2

ص 410. ، 1380 یهاوگ ، میحرلادبع  همجرت  یمالسا ، بالقنا  ياه  هشیر  يدک ، رآ  یکین  - 3
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لاس رد  نشج  نیا  همانرب  نیلوا  دوب  درم  نز و  یـسنج  طباور  تفع و  یفانم  لامعا  شیامن  نآ ، ياـه  هماـنرب نیرت  مهم  زا  دـش و  یم
زنوسراپ هک  دوب  يدح  هب  اه  همانرب نیا  لاذتبا  .دش  یم هدوزفا  نآ  لاذتبا  رب  لاس  هب  لاس  تشاد و  همادا  هلاس  ره  دش و  رازگرب   1346
ناتسلگنا رتسچنیو »  » رهـش رد  لاثم  روط  هب  یـشیامن  نینچ  رگا  دیوگ : یم هاش  هب  باطخ  هدرک و  مالعا  ًاحیرـص  ار  دوخ  ضارتعا  زین 

(1) .تفگن يزیچ  دیدنخ و  یتدم  هاش  دندرب  یمن رد  هب  ملاس  ناج  نآ  ناگشیپرنه  نارگراک و  دش ، یم ارجا 

توکس دندرک و  يریگ  عضوم نآ  لباقم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  .تفرگ  رارق  یبهذم  ياهورین  داقتنا  دروم  تدش  هب  زاریش  رنه  نشج 
دش روبجم  میژر  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  دندرک و  باصتعا  زین  زاریـش  ياملع  دنداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  روشک  ناصـصختم  املع و 

(2) .دنک لیطعت  ار  نشج  نیا  لاس 1357  رد 

ص:101

ص 344. ، 1373 ملع ، رشن  نارهت ، یعولط ، دومحم  همجرت  ریفس ، ود  تارطاخ  زنوسراپ ، ینوتنآ  ناویلوس و  مایلیو  - 1
، یمالـسا بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت ، ، 1356 - 1343 ناریا ، رد  هعیـش  کیژولوئدـیا  تباقر  لاـس  هدراـهچ  ناینیـسح ، هللا  حور  - 2

ص 425. ، 1383
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موس راتفگ  - 3-5

ناریا یمالسا  بالقنا  رد  نویبالقنا  ياهدامن  . 3-5-1

هنایارگراثیا و ياه  هسامح اهدامن و  روآدای  هک  تسا  يرصانع  زا  يریگ  هرهب  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يروحم  ياه  یگژیو زا  یکی 
قیرط زا  یمالسا  بالقنا  تامادقا  اه و  هشیدنا  ۀنیـشیپ  : » دوشیم روآدای  هراب  نیا  رد  سیئول » درانرب   » .دشاب نامیا  رب  ینتبم  يراکادف 

(1) .دراد دوجو  نآ  كرد  لامتحا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  دریگ و  رارق  هعلاطم  دروم  دیاب  هک  تسا  اهدامن  اهدای و 

ماما و  ع )  ) نیـسح ماما  ای  ع )  ) یلع ماما  تشادـگرزب  ریظن  یبهذـم  ياهراتفر  هک  یمالـسا  رئاعـش  يرترب  یبهذـم و  ییارگدامن  نیا 
یعیش تنس  رد  عقاو ، رد  تشاد  هدهعرب  عامتجا  تیوقت  يدرف و  ي  هعماج تفرشیپ  رد  یمهم  شقن  تفرگ  یم  رب  رد  ار  جع )  ) نامز

ياه ناـمرآ  رئاعـش و  زا  يا  هعومجم ناونع  هب  یمالـسا  بـالقنا  دـنیارف  رد  هک  دراد  دوجو  یـسامح » ینیئآ  نیداـمن و  بوچراـچ  »
.دـش یم  هتفرگ  راک  هب  نآ  هیلع  ضارتعا  يولهپ و  میژر  یتیوه  ینابم  درط  راکنا و  تکرح و  تیعورـشم  تیناقح و  تهج  سدـقم 

زا يریگ  هرهب  اب  نآ  رد  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  ياـهدامن  يریگ  لکـش  رد  میهاـفم  نیرت  يروحم  زا  تیودـهم  تماـما و  هزومآ 
.تفرگ یم  دوخ  هب  نیرفآ  كرحت  نیدامن و  یتیهام  یبهذم ، لیثمت  یعون 

زا اه  لبمس  اهدامن و  نیا  دراد  یگتسبمه  لبمس  دامن و  ناونع  هب  ار  صاخ  ياه  مسارم  اه و  تنـس  صاخ ، ياهزور  مایا و  یتلم  ره 
اب هلباقم  رگید ، يوس  زا  دنا  هدوب  یسایس  ياهراتفر  زورب  يارب  یلماع  دنتـسه ، یبالقنا  یـسایس و  یحور  ياراد  دوخ  هک  تهج  نآ 

.تسا هدش  مدرم  يوس  زا  ییاه  شنکاو  زورب  بجوم  همکاح ، تأیه  طسوت  اه  لبمس  اهدامن و  نیا 

ود هب  اهدامن  هیلوا  يدـنب  میـسقت  کی  رد  تسا  هتـشاد  یمالـسا  بالقنا  تالوحت  نایرج  رد  یمهم  شقن  هعیـش  ياهوگلا  اـهدامن و 
، يدام ياهدامن  .دنتسه  میسقت  لباق  يونعم  يدام و  شخب 

ص:102

ص مهن ، هرامش  مود ، ي  هرود روضح ، همانلصف  دنمـشناد ، یتدحو  دادرهم  همجرت  تلاصا ، یمالـسا و  بالقنا  یل ، يد ، تربار  - 1
.97
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هک ییاه  لبمس  اهدامن و  زا  هتسد  نآ  دنتسه و  كرد  سمل و  لباق  تلم  کی  یعامتجا  یخیرات –  ّتینیع  رد  هک  دنتـسه  ییاهدامن 
دنمان یم  يونعم  ياهدامن  ار  دـنزادرپ  یم  هعماج  نهذ  رد  صاخ  هرازگ  کی  دـیلوت  زاب  هب  دـنرادروخرب و  یموهفم  ییانعم و  راب  زا 

تقد هب  تخادرپ و  میهاوخ  یمالـسا  بالقنا  تیوه  يریگ  لکـش  دـنیارف  رد  يونعم  يدام و  ياهدامن  ياه  هفلؤم  هب  راتفگ  نیا  رد 
.داد میهاوخ  رارق  یسررب  لیلحت و  دروم  ار  نانآ 

يدام ياهدامن  . 3-5-2

ایاکت دجاسم و  . 3-5-2-1

رامش هب  یمالـسا  بالقنا  نیوکت  رد  ینید  تیوه  ياه  هصخـشم  زا  دندرک  افیا  بالقنا  يریگ  لکـش  نایرج  رد  دجاسم  هک  یـشقن 
.دندش یم  بوسحم  بالقنا  نایرج  قیمعت  لماع  بالقنا و  ياه  مایپ  لدابت  عمجت و  مهم  ياه  نوناک  زا  یکی  دجاسم  .دور  یم 

هب یتیفرظ  و  یناهج ، تلاسر  کی  ياه  نامرآ  ۀنهپ  هب  یتیعقوم  هدنز و  عماج و  بتکم  کی  تعسو  هب  یهاگیاج  دجـسم  مالـسا  رد 
لاس کی  رد  یمالـسا ، بالقنا  نایرج  رد  ناریا  ناملـسم  تلم  .دراد  ادخ  حیبست  ریبکت و  يادـنلب  هب  یماقم  و  تیرـشب ، همه  یخارف 

كّرحترپ و تلاح  هب  ار  دـجاسم  دـجاسم ، رد  لاـعف  روضح  رب  بـالقنا  ربهر  دـیکأت  اـب  بـالقنا  دنمهوکـش  يزوریپ  زا  دـعب  لـبق و 
رـشن مالـسا و  یـسایس  رکفت  نییبت  هب  ربنم ، بارحم و  رگنـس  رد  زرابم  تیناحور  دـینادرگزاب و  مالـسا  ردـص  نارود  زاس  تشونرس 

هژیو هب  یناهج  رابکتـسا  ياه  هئطوت  یجراخ و  ۀطلـس  موش  راـثآ  یهاـش و  متـس  میژر  عیاـجف  ۀـنیمز  رد  يرگاـشفا  تضهن  فادـها 
بالقنا ناربهر  یتایلمع  داتـس  بالقنا و  ینابیتشپ  دـنمورین  زکارم  هب  یناـمز  عطقم  نیا  رد  دـجاسم  تخادرپ  مسینویهـص  اـکیرمآ و 

.دش لیدبت  یمالسا 

، دجاسم .دندرک  یم  افیا  ار  میژر  اب  ریگرد  ياهورین  یهدنامزاس  شقن  دـجاسم  نوچ  ییاهداهن  یمالـسا ، بالقنا  يدام  نیوکت  رد 
یم بوسحم  یمالسا  گنهرف  تاّیلجت  زا  یکی  هک 

ص:103
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تیلاعف زکرم  دندش ، یم  بوسحم  تدابع  يارب  ینوناک  ۀباثم  هب  هک  نآ  رب  هوالع  زین ، مالـسا  ردـص  رد  اهنآ  ۀـیلوا  ياقب  رد  دـنوش ،
ییاه نوناک  نیلوا  زا  دـجاسم  زین  مالـسا  ناهج  هب  نانمـشد  تالمح  رد  رگید ، يوس  زا  .دـندمآ  یم  باسح  هب  زین  یعاـمتجا  ياـه 

(1) .دنا هتفرگ  رارق  تمرح  کته  بیرخت و  دروم  هک  دنا  هدوب 

هک هر ،)  ) ینیمخ ماما  ترـضح  يرگایحا  تضهن  .تسا  هدش  یم  یقلت  تدابع  تهج  رد  ینوناک  ًافرـص  ریخا ، نرق  دنچ  رد  دجاسم 
هیلوا لیصا و  ياه  شقن  نامه  يافیا  نید و  درکراک  رد  لوحت  بجوم  دوب ، یمالسا  ياه  لیلحت  اهدامن و  میهافم ، يایحا  بجوم 

لدابت یعمج و  طابترا  يارب  ینوناک  تاعزانم ، يرواد  ییاضق و  هاگیاپ  شزومآ ، تدابع ، نوناک   ) .دنتـشاد دجاسم  هک  دـیدرگ  يا 
شبنج زکرم  هشیمه  مالـسا  ردـص  رد  دجـسم  : » دـندومرف هنیمز  نیا  رد  لحار  ماما  یبالقنا ) ياه  تکرح  داـهج و  هاـگیاپ  راـبخا و 

راّفک یبوکرس  يارب  یمالسا  ياوق  دجسم  زا  تسا و  هدش  یم  عورش  یمالسا  تاغیلبت  دجـسم  زا  .تسا  هدوب  یمالـسا  ياه  تکرح 
(2) .تسا هدوب  اه  شبنج  تاکرح و  زکرم  دجسم  مالسا ، ردص  رد  هشیمه  مالسا و  قریب  ریز  رد  اهنآ  ندرک  دراو  و 

میژر هک  یضرعت  دنتشاد و  هدهع  هب  نآ  يزوریپ  ات  بالقنا  رونت  نتشاد  هگن  مرگ  نتخاس و  رو  هلعش  رد  دجاسم  هک  یـشقن  نیاربانب 
ناشن دیدرگ ، اهنآ  زا  یـضعب  ندز  شتآ  یتح  دجاسم و  اه و  هینیـسح  یخرب  نتـسب  یلیطعت و  هب  رجنم  هک  تشاد  دـجاسم  یخرب  هب 

.تسا بالقنا  يریگ  لکش  نیوکت و  رد  يدام  ياه  لمحم  ایاکت و  دجاسم و  ریثأت  ةدنهد 

هیملع ياه  هزوح  . 3-5-2-2

، يدرجورب هللا  تیآ  نوچ  يذوفن  يذ  ردتقم و  تیعجرم  ربارب  رد  هاش  میژر  ۀناراک  هظفاحم  زیرگ  هلمح و  و  بیرف ، ریوزت و  تسایس 
هک ماما  نامز ، نیا  رد  .دوب  اـکیرمآ  دیفـس  خاـک  لـماوع  طـسوت  هدـش  نییعت  شیپ  زا  ياـه  هماـنرب  عیرـس  حیرـص و  يارجا  زا  عناـم 

افتکا مایپ  دح  رد  تیعجرم و  ماقم  هب  یصوصخ  تارکذت  هب  تسناد  یم  ناشیا  ةدهع  رب  ار  هزوح  تیلوئسم  ینید و  تیعجرم 

ص:104

ص 35. ، 1368 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم ، ییایفارغج ، ياه  هدیدپ  یمالسا و  شنیب  یناوضر ، دیعس  سابع  - 1
ص 276. ج 18 ، رون ، ۀفیحص  ینیمخ ، ماما  - 2
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، هدـش تیناحور  هیملع و  ةزوح  فعـض  بجوم  ناشیا  نادـقف  هک  نیا  روصت  هب  میژر  يدرجورب ، هللا  تیآ  تلحر  زا  سپ  .دومن  یم 
يدرجورب هللا  تیآ  نادـقف  زا  یـشان  ألخ  رد  هک  نیا  دوجو  اب  دومن  زاغآ  اکیرمآ  تایونم  ندرک  هدایپ  يارب  ار  يا  هبناج همه  شروی 

ار تضهن  لاعتـشا  هداـمآ  نوناـک  هک  دوب  يا  هقرج  تقیقح  رد  میژر  يزاـت  هکی  نکل  دوب ، هدـش  یتالکـشم  لـئاسم و  راـچد  هزوح 
رد نوخ  نوچ  ماما ، يربهر  هب  هزوح  تضهن  دـش و  یلجتم  ماما  ياهدایرف  رد  هزوح  تیونعم  ذوفن و  تردـق و  همه  دومن و  لعتـشم 

(1) .داتفا نایرج  هب  ناملسم  تلم  نایرش 

غیرد یب  تیامح  تفرگ و  رارق  تضهن  يربهر  رـس  تشپ  بالط ، دیتاسا و  ات  هتفرگ  دیلقت  عجارم  زا  دوخ ، تیدوجوم  همه  اب  هزوح 
ۀناریلد تمواقم  رد  تسناوتن  هیـضیف ، نایرج  نوچمه  هزوح  بالط  ررکم  بوکرـس  .درک  تضهن  راثن  شیوخ  تلاسر  رباـنب  ار  دوخ 

ۀنیمز رد  دوخ  تلاسر  ماجنا  هب  رتاسر  يدایرف  رتشیب و  تبالـص  اب  راـب  ره  بـالط  دـنک و  داـجیا  یللخ  جـع )  ) ناـمز ماـما  نازاـبرس 
سوحنم میژر  ۀتـسباو  یمدرم و  دـض  تیهام  ياشفا  مدرم و  هب  بالقنا  ربهر  ياـه  ماـیپ  یمالـسا و  بـالقنا  ياـه  ناـمرآ  ندـناسر 

.دندیرفآ اه  هسامح دنتخات و  شیپ  روشک  ییایفارغج  قامعا  ات  دندز و  ریذپان  یگتسخ  یشالت  هب  تسد  يولهپ ،

اه هتشونراوید  اهراعش و  . 3-5-2-3

هرهب نآ  دـننام  هتـشون و  راوید  هینایب ، هیمالعا ، نوچ  یفلتخم  ياهرازبا  زا  دوخ  ینامرآ  یقیقح و  ياه  هتـساوخ  ناـیب  رب  یبـالقنا  ره 
هدوت يرکف  ۀموظنم  راعش ، تسناد  نویبالقنا  یباجیا  یبلس و  ياه  هتساوخ  فادها و  نایب  يارب  يرازبا  ناوت  یم  ار  راعـش  .دریگ  یم 

مه اب  اهدامن  یناعم و  نآ ، رد  دراد و  تیاکح  اه  هدوت  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، يرکف ، ياه  هیام  نب  زا  هک  تسا  یبالقنا  ياه 
.دنراد یقیمع  یگتسویپ 

: تفگ ناوت  یم  لیلحت  هیزجت و  يدـنب و  عمج  کی  رد  .تسا  هعماـج  يـالاو  ياـه  ناـمرآ  اـهرواب و  زا  هتـساخرب  هراومه  اـهراعش ،
تیاکح دش  یم  هئارا  میژر  اب  يریگرد  لوط  رد  هک  ییاهراعش 

ص:105

ص 37. ، 1368 نارهت ، یسایس ، باتک  رشن  نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  یناجنز ، دیمع  یلعسابع  - 1
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مهم مالسا و  زا  هتساخرب  بالقنا  يریگ  لکـش  ياه  لاس  یط  نویبالقنا  ياهراعـش  قافتا  هب  بیرق  .تشاد  بالقنا  يرکف  تیهام  زا 
هدش هیهت  لاس 1357  ياه  هتـشون  راوید  زا  هک  يرامآ  لیلحت  کی  دوب  نید  ياـیحا  یمالـسا و  تموکح  داـجیا  اـهنآ  ۀتـساخ  نیرت 

زا تیامح  نآ ، نارازگراک  نیشیپ و  میژر  هب  هلمح  رد  اهراعش  دصرد  زا 90  شیب  دروم ، عومجم 1077  زا  هک  دهد  یم  ناشن  تسا 
، هیقب دصرد  زا 10  تسا  هزرابم  موادت  يارب  مدرم  تدحو  تهج  رد  شالت  مالسا و  يادهش  یمالـسا ، تموکح  مالـسا ، دییات  ماما ،

(1) .تسا میژر  بیرخت  تهج  رد  ییوس  زا  فصو ، نیا  اب  درادن و  یصاخ  روحم  هک  تسا  هقرفتم  ياهراعش  دصرد   8/5

رد اریز  .تسا  هدوب  یعیش  مالسا  رب  ینتبم  کیژولوئدیا ، ظاحل  هب  بالقنا  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  یمالـسا  بالقنا  نارود  ياهراعش 
نیا تسا و  هدش  دنلب  نآ  روحم  لوح  مدرم  ياهدایرف  دومن و  افیا  يا  هتسجرب شقن  عیـشت  بالقنا ، ياهدامن  اهراعـش و  یهد  ناماس 

ي هغبص ياراد  همه  فلتخم  تالایا  اه و  ناتسرهش  اه ، ناتـسا  رد  ددعتم  تارهاظت  رد  مدرم  ياهراعـش  هک  تسا  یهجوت  لباق  هتکن 
(2) .تسا سوملم  ًالماک  اهراعش  نیا  نیب  ینوگمه  کی  هک  اجنآ  ات  هدوب  یعیش  یگنهرف  تاماهلا  زا  ثعبنم  یبهذم و 

اب ییانـشآ  ياه  هار  زا  یکی  دـندوب  يداـیز  تیمها  ياراد  ینید  ياـه  هژاو  بـالقنا  لوط  رد  دـسیون : یم  هراـب  نیا  رد  ناروف  ناـج 
یمالسا ياهراعش  هلمج  زا  دش  ...  یم  هداد  رس  بالقنا  لوط  رد  هک  تسا  يرامش  یب  ياهراعش  یـسررب  بالقنا ، یـسایس  گنهرف 

ربهر هللا ، بزح  طقف  بزح  نآرق ، هب  تسا  تنایخ  ناملـسم  ره  توکـس  «، » هیمالـسا ام  روشک  هینآرق ، ام  تضهن  : » زا دندوب  ترابع 
(3) ، ...«. هللا حور  طقف 

داد و لکـش  بالقنا ، عوقو  نامز  رد  ناریا  ۀـعماج  هب  هک  ییاـنعم  ماـظن  نآ  بلاـغ و  يژولوئدـیا  هک  نیا  ثحاـبم و  نیا  هب  هجوت  اـب 
فیرعت دوخ  دوجوم  عضو  زا  نامز  نآ  رد  مدرم  دش  ثعاب 

ص:106

ص 24. ناتسمز 1369 ، ش 4 ، هناسر ، همانلصف  بالقنا ، نارود  ياه  هتشون  راوید  یسررب  دار ، ناینسحم  يدهم  - 1
.116 ص 125 - اردص ، تاراشتنا  ، 1359 نارهت ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  يرهطم ، یضترم  - 2

.575 ص 576 ، ، 1377 نارهت : اسر ، تاراشتنا  نیدت ، دمحا  همجرت  هدننکش ، تمواقم  ناروف ، ناج  - 3
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(1) .تسا هدوب  عیشت  يژولوئدیا  دنیامن ، نایب  يا  هزات وحن  هب  ار  دوخ  ياه  تساوخ  دنهد و  هئارا  يدیدج 

تیودهم گنهرف  زا  رثاتم  تاسسؤم  اه و  نمجنا  سیسأت  . 3-5-3

ش: لاس 1282 ه ._ نمهب  رد  یفخم  نمجنا  سیسأت  . 3-5-3-1

هب میدرک  سیـسأت  ینمجنا  ًالوا ، ام  : » دـیوگ یم  نینچ  ار  نمجنا  نیا  فادـها  هک  دوب  نیتسایرلاوذ  نمجنا  نیا  ناراذـگناینب  زا  یکی 
ملاع نطو و  تلم و  هب  تمدـخ  مینک و  راهظا  ار  ملظ  دـسافم  و  مینک ...  رهاـظ  قح  مییوگب و  قح  نمجنا  نیا  رد  دـیاب  هّیفخ و  روط 

(2) .مینک تیمالسا 

هدام نتم  .تسا  هدـش  رکذ  هعماج  یقیقح  یماح  اهنت  ناونع  هب  جـع )  ) يدـهم ترـضح  شریذـپ  نمجنا ، نیا  همان  ماظن  مراهچ  هدام 
يدـهم ترـضح  روهظ  هب  همه  دـنوش ...  یم  هتفریذـپ  نمجنا  نیا  رد  هک  یـصاخشا  تسا « : حرـش  نیا  هب  نمجنا  همان  ماظن  مراـهچ 

(3) .تسا ترضح  نآ  كرابم  مسا  تحت  رد  نمجنا  نیا  تهج  نیا  زا  .دنلئاق  نامزلا  رخآ  رد  جع ،) )

نویدهم مان  هب  یهورگ  لیکشت  . 3-5-3-2

نامزاس لیکـشت  حرط  هک  دندوب  يرون  يوبن  ربکا  یلع  یلنیز و  ناج  نیـسح  يرکاش و  ریما  دمحم  يدـهم و  نامزاس ، نیا  ناحارط 
.دندرک يزیر  یپ  ار  نویدهم 

دوخ تخانـش  مامت  دوب و  يولع  عیـشت  هیاپ  رب  یمالـسا  دص  رد  دص  شنیب  ياراد   » يرکاش ریما  يدهم  مانب  ناراذگناینب  نیا  زا  یکی 
(4) «. ییارگ نهذ  هن  دروآ  یم  تسد  هب  ینیب  عقاو  يور  زا  ار 

هب ًایناث  درک و  حرطم  ار  تماما  ینعی  عیـشت  یلـصا  هلأسم  تشادن  جـع )  ) نامز ماما  زا  یحیحـص  كرد  هعماج  هک  نیا  هب  هجوت  اب  وا 
یم ققحم  نامز  ماما  روهظ  اب  ییاهن  يزوریپ  هک  نیا  تلع 

ص:107

ص 106. هرامش 25 ، نیتم ، یشهوژپ  یملع  همانلصف  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  دادخر  رب  رثؤم  يدارا  لماوع  يزوف ، ییحی  - 1
ص 283. ج 1-3 ، ، 1362 مراهچ ، پاچ  هاگآ ، تاراشتنا  نایناریا ، يرادیب  خیرات  ینامرک ، مالسالا  مظان  - 2

ص 287. نیشیپ ، - 3
ص 499. ج 5-6 ، نیشیپ ، یناود ، یلع  - 4
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تـسناوت دهاوخن  هتـسناوتن و  یبالقنا  چیه  هک  دوب  دقتعم  اذل  .داهن  نویدهم  ار  دوخ  نامزاس  مان  دوش  یم  بلاغ  لطاب  رب  قح  دوش و 
، ار یعقاو  بالقنا  تسا و  یبالقنا  یبسن  روط  هب  یبالقنا  ره  تقیقح  رد  دـناشوپب و  لمع  هماج  مدرم  قح  هب  ياـه  هتـساوخ  ماـمت  هب 

(1)« .درک دهاوخ  ع )  ) نامز ماما  نامه 

اب نآ  دنک و  تسرد  ار  یناهج  بالقنا  نیا  ۀنیمز  دیاب  ع )  ) يدهم بالقنا  هب  ندیـسر  يارب  نویدـهم ، نامزاس  داقتعا ، نیا  ساسا  رب 
.دنتسناد یم  جع )  ) نامز ماما  نازابرس  ار  دوخ  ياهوضع  هورگ ، نیا  ساسا  نیا  رب  دوش  یم  ققحم  داسف  لطاب و  رهاظم  ندرب  نیب  زا 

مالسا نایئادف  . 3-5-3-3

ارچ تسا  هدوب  جع )  ) نامز ماما  هب  داقتعا  زا  رثأتم  مهلم و  یعون  هب  زین ، يوفص  باّون  دیهش  يربهر  هب  مالسا  نایئادف  هورگ  لیکـشت 
هاـشداپ ترـضحیلعا  شیمارگ  یـصو  نیرخآ  هب  اـم  نازوس  مالـس  تیحت و  ناـیاپ و  یب  دورد  هک   » هدـمآ هورگ  نیا  هیمـالعا  رد  هک 
يزوریپ حـتف و  شـسدقم  مچرپ  رهم  هانپ  رد  کیدزن و  ادـخ ، يرای  هب  شکرابم  مدـقم  هک  نامز  ماـما  سدـقم  دوجو  ناـهج  بئاـغ 

(2) .داب موتحم  یعطق و  مالسا  نایئادف 

زا یکی  دـش و  زاـغآ  هعماـج  حالـصا  يزاـسهب و  تهج  مالـسا  نایئادـف  هورگ  یکیرچ  تـکرح  تیودـهم ، گـنهرف  هیاـس  رد  اذـل 
.درک یم  نیهوت  جع )  ) نامز ماما  سدقم  تحاس  هب  شیاه  هتشون  رد  هک  دوب  يورسک  دمحا  لتق  هورگ  نیا  ياهدرواتسد 

تیودهم هزومآ  زا  رثأتم  ياه  فارگلت  اه و  همان  . 3-5-3-4

نیا تسا  نشور  مولعم و  اـه ، ینارنخـس  اـه و  هماـن  رد  هراوـمه  هاـش  میژر  اـب  هزراـبم  ۀنحـص  رد  ناریا  مدرم  يدرمیاـپ  يرادـیاپ و 
.دوب رهاظ  ع )  ) رصع ماما  هب  داقتعا  وترپ  رد  فعاضم  هزیگنا  مدرم و  يراوتسا 
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فرشا فجن  قارع و  هب  هل  مظعم  لاقتنا  زا  یلاحشوخ  زاربا  نمض  دنتـشون  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  مق  میقم  يدزی  ءالـضف  هک  يا  همان  - 
تاهجوت ردـق و  یلاع  میعز  نآ  هنادـنمدرخ  ياه  يربهر  اب  میراودـیما ...  : » دنـسیون یم  مق  رد  ماما  روضح  مدـع  زا  ینارگن  زاربا  و 

(1) .دنامب ظوفحم  نآرق  میلاعت  وترپ  رد  تکلمم  تلم و  لالقتسا  هاتوک و  بناجا  تسد  هادف  هانحاورا  رصع  یلو  ترضح 

یشعرم هللا  تیآ  هیمالعا  هلمج  زا  دش ، رـشتنم  یفلتخم  ياه  هیمالعا  ناریا ، زا  جراخ  هب  نابآ 1343  زور 13  رد  ماما  دیعبت  یپ  رد  - 
ناناملـسم مومع  تیناحور و  هعماج  دوخ و  رفنت  راجزنا و  بتارم  هلیـسو  نیدب  ام  : » تسا هدمآ  هیمالعا  ینایاپ  تمـسق  رد  هک  یفجن 

(2) «. میراتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  نیملسم  مالسا و  تمظع  جع )  ) رصع یلو  ترضح  يرای  هب  هدومن و  زاربا  ار 

میژر مادـقا  نیا  ندرک  موکحم  نمـض  همان  نیا  رد  هک  دـنداد  ناشن  شنکاو  دـهاجم  تیناـحور  ییاراـخب ، دـمحم  مادـعا  یپ  رد  - 
ثعاب تسا و  نامز  ماما  روتـسد  فـالخرب  دـهاجم  یبـالقنا و  هورگ  اـب  تیدـض  دروخرب و  عون  ره  هک  دـنراد  یم  مـالعا  توغاـط ،

هب هک  یمالـسا  هاوخ  يدازآ  ياه  شبنج  یبالقنا و  ياه  تکرح  ساسا  نیا  رب  .ددرگ  یم  ترـضح  سدقم  بلق  ندـش  راد  هحیرج 
هیمالعا نیا  رد  تسا  ترـضح  روهظ  تامدقم  ندرک  هدامآ  نامز و  ماما  هب  تمدخ  هیاس  رد  دنک  یم  توعد  تلادـع  قح و  ییاپرب 

فـص حلـصم  هدازآ و  نیدـتم و  مدرم  نید و  لباقم  ههبج  رد  هک  هداد  هزاجا  دوخ  هب ...  هک  یهاگتـسد   » هدـمآ دـهاجم ، تیناـحور 
یلو ترـضح  سدـقم  بلق  رگید  نت  دـنچ  نتخاس  موکحم  رویغ و  زرابم و  ناناملـسم  زا  نت  دـنچ  مادـعا  اـب  ًاریخا  هدومن ...  ییارآ 

(3) «. تسا هدومن  راد  هحیرج  ار  هادف  انحاورا  رصع 
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دوجو رطاـخ  هب  دـندمآرب ، هحیـال  نیا  ضارتعا  هب  ناـگرزب  ءاـملع و  رثکا  یتیـالو ، یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  هحیـال  بیوصت  یپ  رد  - 
دندز و مَلَع )  ) تقو ریزو  تسخن  هب  یفارگلت  تقو ، نآ  عجارم  زا  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  .دوب  مالـسا  عرـش و  فالخرب  هک  یتاروتـسد 

مالسا نیبم  نید  دنتسه و  دنم  هقالع  دوخ  تکلمم  لالقتـسا  یمالـسا و  لوصا  هب  ناریا ، مدرم  قافتا  هب  بیرق  رثکا  هک  دندرک  مالعا 
تکلمم ناملسم و  تلم  مالسا و  نیبم  نید   » .دنام دهاوخ  یقاب  نامز  ماما  تایانع  فطل و  هیاس  رد  دنامب و  یقاب  روشک  نیا  رد  دیاب 

(1)« .دنام دهاوخ  یقاب  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  رصع  یلو  ترضح  تاهجوت  هیهلا و  تیانع  اب  دنامب و  یقاب  دیاب  ناریا 

: دـندومرف دـندش و  هحیال  نیا  تشگزاب  راتـساوخ  یتیالو  یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  ۀـحیال  هب  شنکاو  رد  ینـالیم  هللا  تیآ  نینچمه  - 
تلود همان  بیوصت  مرادـب ، مالعا  ًاحیرـص  راب  نیموس  يارب  هادـف ، هانحاورا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  زا  دادمتـسا  اـب  مناد  یم  دوخ  هفیظو  »

مسق هب  دیجم ، نآرق  هب  مسق  لیدبت  ناگدنوش و  باختنا  رد  مالسا  طرش  تیاعر  مدع  اب  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  دروم  رد  امش ،
هک میژر  تکرح  نـیا   (2) «. تسا هتخاس  نیگمـشخ  تیاهن  یب  ار  مالعا  ياـملع  هصاـخ  ناریا و  ناملـسم  تلم  ینامـسآ ، باـتک  هب 

.دیدرگ وغل  هبوصم  نیا  دش و  یثنخ  نامز  ماما  زا  دادمتسا  ءاملع و  شنکاو  اب  درب  یم  تیمالسا  ریغ  يوس  هب  ار  روشک 

فالخرب هک  ییاه  همان  بیوصت  هیلک   » هک دنداد  اوتف  مودنارفر ، هلأسم  هب  تبسن  ینحللا  دیدش  هیمالعا  کی  رد  يراسناوخ  هللا  تیآ 
ءاملع نینچمه  .تسا  نامز  ماما  اب  هزرابم  مکح  رد  تسا و  مارح  رما  رد  تکرـش  مودنارفر ، رد  تکرـش  مارح و  دشاب  سدـقم  عرش 

يا هیعـالطا  رودـص  اـب  هک  يزاریـش  هللادـبع  دیـس  هللا  تیآ  هلمج  زا  دـندرک ، میرحت  ار  مکی  تسیب و  سلجم  تاـباختنا  رد  تکرش 
رد مادقا   » درک مالعا 
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یم رصع  یلو  ترضح  سدقم و  عرـش  بحاص  اب  هبراحم  مکح  رد  مارح  ناریا  یلاها  مومع  رب  نیـسلجم  رد  تکرـش  تاباختنا و  - 
(1) .دشاب

نامز ماما  راظتنا  هیاس  رد  یمدرم  ياه  شبنج  اه و  تکرح  نیا  رد  يزوریپ  مه  ناریا و  مدرم  یحالـصا  ياه  تکرح  مه  نیاربانب  - 
.تسا هدوب  راوگرزب  نآ  زا  دادمتسا  و  جع ) )

ینبم دندرک  رداص  يا  هیمالعا  ینیمخ  ماما  دوب ، لاس 42  زورون  دـیع  مایا  هب  کیدزن  نوچ  مدرم ، هاش و  بالقنا  يارجاـم  زا  سپ  - 
، يژتارتسا نیا  اب  دندرک و  توعد  ع )  ) نامز ماما  هب  تیلـست  تهج  يرادازع  هب  ار  مدرم  ازع و  هب  دیع  لیدبت  زورون و  دیع  میرحت  رب 

.دنتخاس دراو  يولهپ  میژر  هب  ینیگنس  ۀبرض  دندناسر و  ّتیلعف  هب  ار  مدرم  ینید  تریغ 

هیرورض ماکحا  مده  هب  ششوک  مامت  اب  دهاوخ  یم  همکاح  هاگتسد  میراد  عالطا  هک  نانچ  : » تسا هدمآ  هیعالطا  نیا  زا  یتمسق  رد 
ماما هب  تیلـست  ازع و  ناونع  هب  ار  زورون  دیع  بناجنیا  اذل  دزادنا  یم  رطخ  هب  ار  مالـسا  هک  تسا  یبلاطم  نآ  لابند  هب  مایق و  مالـسا 

(2) «. منک یم  سولج  ع )  ) رصع

ربمغیپ هب  دیاب   » هک دنتشون  دندرک  رداص  هیـضیف  هسردم  هعجاف  ملهچ  تبـسانم  هب  هک  يا  هیمالعا  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  نینچمه 
تـسد زا  ار  دوـخ  ناـناوج  میدروـخ و  یلیـس  ناراوـگرزب  نآ  رطاـخ  هـب  اـم  درک  تیلـست  ضرع  جـع )  ) رـصع ماـما  و  ص )  ) مالـسا

(3) .میداد

عاضوا دنتـشون و  يا  همان  ییوخ  هللا  تیآ  يارب  لیـصفت  هب  ءاملع  داد ، خر  ناریا  رد  هچنآ  هیـضیف و  هسردـم  كاندرد  هعجاف  یپ  رد 
ییاه نوخ  دیاب  نآرق  نید و  ظفح  يارب  هک  نیا  هلمج  زا  دندش  رکذتم  ار  یتاکن  باوج  رد  ناشیا  دندرک  حیرشت  ار  ناریا 
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لوبق دروم  دوش و  هتخیر  مالـسا  یتمالـس  يارب  شیوخ  نوخ  هک  تسا  نیا  هدـنب  راختفا  کنیا  دوش و  هتخیر  مالـسا  تخرد  ياـپ  - 
دوخ نوخ  زین  نم  : » دندومرف اذل  مناد  یم  تداعـس  یتقوشوخ و  تیاهن  ار  جع )  ) نامز ماما  هاگرد  لوبق  .دوش و  عقاو  ع )  ) نامز ماما 

ندنام ظوفحم  يارب  مالسا و  سدقم  نید  یتمالس  يارب  هیده  نیا  هک  تسا  نآ  نم  راختفا  نیرتگرزب  منک و  یم  ادها  هار  نیا  رد  ار 
عقاو لوبق  دروم  ءادفلا  هانحاورا  هللا  ۀیقب  ترـضح  هاگـشیپ  رد  هیده  نیا  هک  تساجنآ  یتقوشوخ  تیاهن  دریگ ، رارق  دـیجم ...  نآرق 

(1) «. ددرگ

هیمالعا نیا  هلمج  زا  .دـیدرگ  رداص  ءاملع  عجارم و  يوس  زا  ییاه  هیمالعا  لاس 42 ، دادرخ  رد 15  ینیمخ  ماما  تشادزاب  یپ  رد  - 
هتسناد نامز  ماما  سدقم  دوجو  ار  نازرابم  هاگ  هیکت  هیمالعا  نیا  رد  .دش  رداص  ناجیابرذآ  ياملع  يوس  زا  هک  دوب  يا  هیمالعا  اه ،

(2) «. دشاب یم  جع ... )  ) دوعوم يدهم  ترضح  یتسرپرس  تحت  رد  یهلا  لازیال  تردق  همه ، هاگ  هیکت   » درک ناشن  رطاخ  و 

يونعم ياهدامن  . 3-5-3-5

اروشاع تضهن  . 3-5-3-6

.دنتسه اهدامن  نیا  ۀلمج  زا  یمالسا  دایعا  اروشاع و  اعوسات ، دنوش ، یم  بوسحم  هعماج  یگتسبمه  هناشن  ینید  يونعم –  ياهدامن 
گنهرف رد  ینید  راد  هشیر  ياـهدامن  نیا  ياـج  هب  يراذـگجات  نشج  نوـچ  ییاـهزور  نتخاـس  نیزگیاـج  رد  یعـس  نیـشیپ  مـیژر 

تاضارتعا نیرتگرزب  تسا  بالقنا  نیوکت  رد  مالـسا  شقن  رگنایب  هک  تسا  ییاه  صخاش  رگید  زا  یمالـسا  ياهدامن  .دوب  نایناریا 
زین دادرخ  مایق 15  تسا  هتفرگ  لکش  ینیسح  ياروشاع  اعوسات و  رد  بالقنا  لوط  رد  یمدرم 
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بجوم هک  دـندرک  تکرـش  زور  نیا  ییاـمیپهار  رد  نارهت  رد  رفن  نوـیلیم  ود  زا  شیب  لاس 1357  رد  دوب  اروشاع  مایا  اـب  فداـصم 
(1) .دش یجراخ  نارظان  یتفگش 

لاس 1356 زا  راک  نیا  دـش  بالقنا  تکرح  موادـت  بجوم  هک  تسا  ینید  ياهدامن  رگید  زا  ءادهـش  يارب  دوبدای  مسارم  يرازگرب 
ياه تنس  زا  هدافتسا  ياه  هنومن  نیرتهب  زا  ملهچ  مسارم  يرازگرب  : » دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یجراخ  ةدنسیون  کی  .دیدرگ  عورش 

(2) .دوب یسایس  فادها  تهج  رد  یعیش 

یناوارف دیکأت  نآ  ياه  تنس  ظفح  رب  تشاد  بالقنا  موادت  نیوکت و  رد  رفص  مرحم و  هک  یـشقن  هب  هجوت  اب  ینیمخ  ماما  ترـضح 
(3) .دندرمش یم  بالقنا  موادت  ظفح و  نماض  ار  نآ  دنتشاد و 

، دـشاب يو  اب  سایق  لباق  یتلزنم  ياراد  هک  هعیـش ، هلأتم  ره  زا  شیب  دـیاش  ینیمخ  ماما  : » دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  زین  تیانع  دـیمح 
(4) .تفرگ راک  هب  یسایس  ترورض  زا  يراج  ساسحا  اب  ار  البرک  ةرطاخ 

ع)  ) همئا يارب  يراوـگوس  يرادازع و  مسارم  رفـص و  مرحم و  ماـیا  اروشاـع و  تضهن  هعیـش ، يوـنعم  ياـهدامن  نیرت  مـهم  زا  یکی 
هب شنیب  لـها  زا  يرایـسب  ناراـی و  اـب  هارمه  موـصعم  همئا  زا  یکی  نآ  یط  هک  تسا  يا  هعقاو  اـهنت  هک  لـیلد  نیا  هب  اروشاـع  .تسا 

نیدامن هژیو و  یهاگیاج  دنسر ، یم  تداهش  هب  تسا ، یناسنا  فطاوع  ساسحا و  ةدننازیگنارب  هک  درف ، هب  رـصحنم  صاخ و  یلکش 
اهدیکأت و .دوش  یم  بوسحم  هعیـش  خـیرات  رد  نینوخ  یبالقنا و  ياه  تکرح  اه و  مایق  زا  يرایـسب  أشنم  دراد و  عیـشت  گنهرف  رد 

.تسا هدش  نایعیش  نایم  رد  اروشاع  گنهرف  شرتسگ  بجوم  اروشاع ، هثداح  هرطاخ  دای و  تشادگرزب  رب  همئا  ياه  شرافس 

روضح هب  ناوت  یم  لاـثم  روط  هب  .تسا  هدوـب  مدرم  نیب  رد  هعیـش  يژولوئدـیا  شرتـسگ  لـماوع  زا  یکی  ناوـنع  هب  اروشاـع  تضهن 
هراشا اهاتسور  اهرهش و  رد  رفص  مرحم و  مایا  رد  نویناحور 

ص:113

ص 41. ، 1357 باحس ، نارهت ، يوعنص ، مساق  همجرت  ادخ ، مان  هب  بالقنا  ناریا : رشنالبریپ ، دیربرلک و  - 1
ص 243. ، 1369 ملق ، نارهت ، یهاوگ ، میحرلادبع  همجرت  ناریا ، بالقنا  ياه  هشیر  يدک.رآ ، .یکین  - 2

ص 204. ج 15 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  - 3
ص 245. ، 1361 یمزراوخ ، نارهت ، رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  هشیدنا  تیانع ، دیمح  - 4
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تانایرج بالقنا و  هب  تبسن  ار  مدرم  دنتشاد و  دیکأت  ناریا  یعامتجا  یـسایس –  لئاسم  رب  هراومه  اه  مسارم  هنوگ  نیا  رد  هک  درک 
هلئـسم کی  بالقنا  هلئـسم  هک  نیا  رب  دـیکأت  میژر و  ینید  دـض  تامادـقا  هب  تبـسن  مدرم  يرگنـشور  اب  دـندرک و  یم  هاـگآ  زور ،

ًالمع راـک ، نیا  اـب  دـندرک  یم  کـیرحت  دوـجوم  لـئاسم  هب  تبـسنار  مدرم  یبهذـم  فـطاوع  تاـساسحا و  تسا ، ینید  یبهذـم و 
هدش رازگرب  مرحم  هام  تبـسانم  هب  هک  زین  لاس 1342  مرحم  رد  ماما  ینارنخس  .دش  یعیـش  تاداقتعا  مالـسا و  بالقنا ، يژولوئدیا 
مهم زا  یکی  هنیمز  دـش ، ماما  يریگتـسد  هب  رجنم  ینارنخـس  نیا  دـش  اه  هدوت  نیب  رد  يژولوئدـیا  نیا  رـشن  شرتسگ و  بجوم  دوب ،
أدبم نارظن  بحاص  زا  يرایسب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  دادرخ  نینوخ 15  مایق  درک و  مهارف  ار  میژر  دض  رب  مدرم  ياه  تکرح  نیرت 

(1) .دنناد یم  نینوخ  مایق  تضهن و  نیا  ار  یمالسا  بالقنا 

.دندز یم  دایرف  ار  هاش » رب  گرم   » راعش هدوب و  اه  نابایخ  رد  نارهت  مدرم  رتشیب  لاس 1357  ياروشاع  تارهاظت  رد 

نیعبرا . 3-5-3-7

نیرتزراب ادهش و  ناگتشذگ و  يارب  نیعبرا  مسارم  تشادگرزب  تسا  هعیـش  يونعم  مهم  ياهدامن  اه و  تنـس  زا  رگید  یکی  نیعبرا 
رد هعیـش  ياهدامن  اه و  لبمـس  نیرت  مهم  زا  یکی  نیعبرا  تسا  ناـشیا  ناراـی  و  ع )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  نیعبرا  تشادـگرزب  نآ 

نیب رد  هک  اجنآ  زا  .تسا  هتـشاد  ییازـسب  شقن  هعیـش  يژولوئدـیا  شرتسگ  بـالقنا و  دربشیپ  رد  هک  تسا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
يادهـش يارب  زین  یمالـسا  تضهن  نایرج  لوط  رد  دـنریگ  یم  ملهچ  متفه و  مسارم  ایند ، زا  ناگتـشذگ  يارب  تسا  موسرم  نایعیش 

نیا ًامومع  دوب  بالقنا  هار  يادهـش  زا  لیلجت  يارب  اه  مسارم  هنوگ  نیا  هک  اجنآ  زا  .دـش  یم  رازگرب  نیعبرا  متفه و  مسارم  بالقنا 
رد اـه  هماـنرب  یخرب  يارجا  نینچمه  دوب  مدرم  يرگنـشور  بـالقنا و  لـئاسم  نوماریپ  وـگتفگ  تبحـص و  يارب  یلحم  زین  سلاـجم 

يارب هک  نیعبرا ، ياه  مسارم  زا  يرایسب  تسا  دراوم  نیا  زا  يا  هنومن  زین  ینیسح  نیعبرا  مسارم 

ص:114

ص 192. ، 1374 نارهت ، هلبق ، مراهچ ، ج  ینیمخ ، ماما  یسایس  یناگدنز  یبجر ، نسح  دمحم  - 1
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نیعبرا اه ، مسارم  نیا  نیرت  مهم  زا  .دش  یم  رجنم  میژر  دض  یبالقنا  ياه  تکرح  ییامیپهار و  هب  دـش  یم  هتفرگ  بالقنا  يادـهش 
.دش رجنم  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  هب  تیاهن  رد  هک  دوب  نامرک و ...  زیربت ، مق ، يد  يادهش 19  یپرد  یپ  ياه 

نابعش همین  . 3-5-3-8

دالیم نابعش و  همین  تامـسارم  دوش  یم  بوسحم  نآ  یـسایس  گنهرف  لاعف  رـصانع  وزج  هک  هعیـش  يونعم  ياهدامن  زا  رگید  یکی 
تیوقت مدرم و  کیرحت  بجوم  صاخ ، مسارم  تاعامتجا و  يرازگرب  تهج  هب  وس  کی  زا  مسارم  نیا  .تسا  تیرـشب  ملاـع  یجنم 

نیا يرازگرب  اب  هلباقم  رگید ، يوس  زا  دوش و  یم  اـهنآ  تدـحو  همکاـح و  تردـق  اـب  هلباـقم  ناوت  ساـسحا  يرگ و  یبـالقنا  حور 
مکاح یـسایس  تردـق  هب  تبـسن  مدرم  شنکاو  بالقنا و  يارب  یلماـع  تموکح ، طـسوت  لبمـس  داـمن و  نیا  هب  نیهوت  اـه و  مسارم

.تسا

هب نارهت  یلیلج  دجـسم  دنراد  هاگن  هدنز  ار  تضهن  ات  دندوب  نآ  رب  تبـسانم  ره  هب  یبهذم  ناگدنیوگ  ینیمخ  ماما  دیعبت  نارود  رد 
ماگـشیپ درکیور ، نیا  اب  ییاه  مسارم  ییاپرب  رد  بالقنا  مهم  لاعف و  ياه  نوناک  زا  یکی  ینک  يودهم  اضردمحم  هللا  تیآ  تماما 

مسارم نارنخس  دیدرگ  دقعنم  دجسم  نیا  رد  یهوکـش  اب  مسارم  لاس 1346  نابآ  هبنش 26 و 27  هعمج و  نابعش  رد 14 و 15  .دوب 
یتعیرش رتکد  ردپ  یتعیرـش ، یقت  دمحم  موحرم  ریهـش ، ظعاو  یفـسلف  یقتدمحم  موحرم  هداز و  دامتعا  یتالحم ، دیهـش  قوف  ياه 

.دندوب

ینیمخ ماما  نوزفا  زور  تیبوبحم  تیلوبقم و  هب  لمعلا  سکع  رد  دوب  مه  هابتشا  نیرخآ  هک  دوخ  هابتـشا  نیرتگرزب  رد  يولهپ  میژر 
ار باتزاب  نیلوا  ماما  هب  تناها  دش  بکترم  تاعالطا  همانزور  رد  هام 1356  يد  رد 17  هایس » خرس و  رامعتسا  ناریا   » هلاقم راشتنا  اب 

.تشاذگ ياج  هب  هام  يد  مایق 19  اب  دعب  زور  ود  مق و  رد 

یمالسا و تضهن  زا  تیامح  رد  زیربت  نمهب  مایق 29  .دندیرفآ  رگید  يا  هسامح  مق  يد  مایق 19  يادهش  ملهچ  رد  زیربت  رویغ  مدرم 
هب ار  ضارتعا  هنماد  هک  دوب  ینیمخ  ماما  نآ ، يربهر 

ص:115
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زا يدایز  هدع  تداهش  هب  هک  داد  رارق  ضرعت  دروم  ار  نانبل  بونج  سدق  رگلاغشا  میژر  لاس 1356  دنفسا  رد  دناشک  ناریا  رسارس 
(1) .تفرگ رارق  نازرابم  هجوت  دروم  تضهن ، ثداوح  نوچمه  زین  هعقاو  نیا  دش  رجنم  نایعیش 

ار تموکح  هیلع  مدرم  ضارتـعا  هک  دوب  يرگید  تبـسانم  نیمارو  مق و  نارهت ، مدرم  ماـع  لـتق  روآداـی  زین  دادرخ  مایق 15  درگلاس 
.دهد شرتسگ 

.دوب يولهپ  میژر  يوس  زا  يدـیدج  تیاـنج  دـهاش  ناریا  زور  ره  لاس 1356  رخاوا  زا  دش  یم  کیدزن  نابعـش  هام  كدـنا  كدـنا 
رب ار  یمالـسا  تضهن  يربهر  هک  ینیمخ  ماما  .دوب  هدرب  ورف  متام  هودنا و  رد  ار  ناریا  زاوها ...  مرهج ، دزی ، زیربت ، مق ، مدرم  راتـشک 

میژر تایانج  هب  ضارتعا  رد  ار  نابعـش  هام  رد  نشج  مسارم  يرازگرب  يا  هیمالعا رودـص  اب  هقباس  یب مادـقا  کـی  رد  تشاد  هدـهع 
.دش عیزوت  ریثکت و  ناریا  رسارس  رد  تعرس  هب  هیمالعا  هدرک ، میرحت 

نابعش 1356. مهدزناپ  موس و  ياه  نشج تبسانم  هب  ناریا  تلم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  یشخب 

یم اپرب  نابعـش  مهدزناپ  موس و  ياه  نشج ناونع  هب  هک  یمـسارم  ةرابرد  ار  بناـجنیا  رظن  ناریا  زا  ًارارک  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
ورف ناریا  تلم  نوخ  هب  قفرم  ات  هاش  تسد  .تسا  هتـشاذگن  يدیع  ناریا  نیملـسم  يارب  طحنم ، میژر  فصولا  عم .دـنا  هتـساوخ دـش ،

ینامداش دنریگب و  نشج  هک  دهد  رظن  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  هتسشن ، دوخ  نازیزع  يازع  رد  زیزع  تلم  رـضاح  لاح  رد  هتفر و 
ریز نادنز  ياه  لاچ  هایـس  رد  هک  یفیرـش  دارفا  ربارب  رد  ینامداش  مالـسا ، نادـنزرف  ۀـتفخ  نوخ  هب  داسجا  يور  رب  ینامداش  .دـننک 

یناسنا و نیزاوم  مامت  فالخرب  هک  ینایدـیعبت  لباقم  رد  ینامداش  دـنرب ، یم  رـس  هب  ناـمیخژد  یمنهج  ياـه  هجنکـش  نیرت  تخس 
تامدص دـهاش  زونه  هک  ام  دنـشوپ ، هایـس  نامناناوج  رادـغاد  ياهردام  زونه  هک  ام  دـنا ، هدـش  هدـنار  نوریب  دوخ  ناطوا  زا  ینوناق 

یم دیع  ار  يزور  ام  .میرادن  ینشج  میتسه  یمالسا  روشک  گرزب و  مالسا  هب  هاش  هاکناج 

ص:116

اب تاـعالطا  ترازو  یخیراـت  دانـسا  یـسررب  زکرم  نارهت ، لوا ، باـتک  كاواـس ، دانـسا  تیاور  هب  یمالـسا  بـالقنا  هـب.ك.ر : - 1
ص 12. چ 1376 ، شورس ، يراکمه 
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یلاـعت هللاءاـشنا  زور  نآ  مییاـمن و  عـطق  روـشک  زا  ار  يوـلهپ  راکمتـس  ناـمدود  تسد  مینک و  مدـهنم  ار  ملاـظ  ملظ و  دا  هک  میریگ 
(. جع  ) رصع یلو  دیع  تسا و  یمالسا  دیع  زور  تسا و  کیدزن 

هک تافیرـشت  هنوگ  چیه  نودب  تسا  هدش  ازع  ام  تلم  يارب  رگمتـس  نامدود  نیا  تنطلـس  رد  هک  يدایعا  نیا  رد  تسا  مزال  نونکا 
(1) «. دننک اپ  هب  میظع  تاعامتجا  گرزب ، دجاسم  لثم  یمومع  زکارم  رد  ناریا  مامت  رد  دشاب  ینامداش  دیع و  رگناشن 

.تشاد يولهپ  میژر  عیاجف  قمع  زا  تیاکح  نابعش ، دایعا  يرازگرب  میرحت 

( یمالسا بالقنا  هب  رصع  یلو  ترضح  تایانع  و   ) یبیغ ياهدادما  . 3-5-3-9

ام : » دندومرف دندناوخ و  مایق  نیا  نابیتشپ  ار  نامز  ماما  تیانع  تسد  دنتـسناد و  یهلا  مایق  ار  دعب  هب  دادرخ 42  مایق 15  ینیمخ  ماما 
میشک یم رصع  یلو  زا  تنم  ام  میـشک ، یم یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  تنم  ام  .میـشک  یم رـصع  ماما  ادخ و  زا  تنم  تضهن ، نیا  رد 

(2) .دندومرف ام  زا  ینابیتشپ  هک 

هیاس رد  یناطیـش  ياه  تردـق رب  ار  بـالقنا  يزوریپ  دنتـشاد ، ناریا  تلم  هب  خـیرات 19/12/57  رد  ماـما  هک  مه  يرگید  ماـیپ  رد  و 
لازیال تردـق  هب  لاکتا  اب  هک  دوب  هدـیجنر  تلم  نیا  يالاو  تمه  هب  قحلا  : » دـندومرف هتـسناد و  نامزلا  بحاص  ترـضح  هب  داـمتعا 

(3) «. دش لصاح  یناطیش  ياه  تردق رب  يزوریپ  جع )  ) رصع یلو  هب  دامتعا  یهلا و 

دیدروآ تسد  هب  ار  يزوریپ  نیا  هک  مدوبن  نم  نیا ، نکل  تسا ، هدمآ  تسدب  يزوریپ ، نیا  هک  دیناد  یم امـش  : » دنیامرف یم نینچمه 
(4)  ... «. درک زوریپ  ار  ام  جع )  ) نامز ماما  هیاس  رد  یلاعت ، كرابت و  يادخ  نیا  .نم  هطساو  هب 

ص:117

هرامش 65. دنس  یبایزاب 898 ، هرامش  ینیمخ ، ماما  هدنورپ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  - 1
ص 573. ج 3 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  - 2

ص 356. ج 3 ، نیشیپ ، - 3
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خـیرات 29/1/58 رد  ماما  دوخ  هچ  نانچ دوب  ع )  ) نامز ماما  تایانع  هیاس  رد  همه  تلم  یگچراـپکی  داـحتا و  نیا  هک  نیا  هصـالخ  و 
، هن يولهپ  هلـسلس  هک  نیا  نآ  دنیوگ و  یم هملک  کی  دندش و  دحتم  مه  اب  همه  مدینـش ...  یم مدوب و  هک  سیراپ  رد  نم  : » دندومرف
كرابت و يادخ  .تسا  راک  رد  یبیغ  تسد  تسا ...  بیغ  تسد  تسد  نیا  هک  مدیمهف  روط  نیا  اجنآ  نم  يرآ ، یمالسا  يروهمج 

ماما نازابرـس  ار  ناریا  تلم  ینیمخ ، ماما  بالقنا ، يزوریپ  زا  دعب  زور  ود  هلـصاف  رد  هکنیا  (1) و  (.« جع  ) نامز ماما  هلیسو  هب  یلاعت 
(2) (! ...« جع  ) رما یلو  یمالسا  دونج  ناریا ، مرتحم  یلاها  : » دندومرف دندناوخ و  نامز 

ییاه تکرح بجوم  هادف  هانحاورا  نامز  ماما  راظتنا  هب  مدرم  داقتعا  هک  هدوب  روشک  نیا  هب  نامز  ماما  هصاخ  تایانع  زا  یکاح  همه ،
.دیدرگ یمالسا  بالقنا  يزوریپ  هب  رجنم  هجیتن  رد  دروآ و  دیدپ  مدرم  رد  متس  ملظ و  یفن  تهج 

ع)  ) یلع ماما  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تموکح  . 3-5-3-10

ناشیا تموکح  تسین و  ادـج  تسایـس  زا  نید  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدـنهد  ناشن  دـنداد  لیکـشت  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  یتموکح 
.تسا هدوب  نایعیش  ناناملسم و  يور  شیپ  رد  یلمع  يوگلا  ۀنومن  دامن و  هشیمه 

ياـهوگلا اـهدامن و  زا  یکی  تسا و  لـئاق  ع )  ) یلع ماـما  تموـکح  ییـالط  نارود  يارب  یـصاخ  تـمرح  شزرا و  هعیـش  نـینچمه 
یب تلع  هب  افلخ  هرود  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  یقیمع  یتاـقبط  فاکـش  .دوش  یم  بوسحم  یمالـسا  هعماـج  ۀتـسجرب 

درک و اپرب  طسق  لدع و  ۀیاپ  رب  ار  یتمکح  ع )  ) یلع ماما  نانمؤمریما  .دوب  هدمآ  دوجو  هب  تاواسم  تیاعر  مدع  ضیعبت و  یتلادع و 
رد یمهم  شقن  يرتسگداد  یهاوخ و  تلادـع  دامن  ناونع  هب  ع )  ) یلع ماما  تموکح  .داد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  نآ  رب  يراشفاپ  اـب 

«. تسا هتشاد  بهذم  یعیش  ناملسم  عماوج  تالوحت  خیرات و 
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( جع  ) نامز ماما  همیرک  تلود  . 3-5-3-11

هب داقتعا  هتشاد ، هاگن  تلادع  هار  هب  مشچ  راودیما و  دوخ  تایح  خیرات  لوط  رد  ار  هعیـش  هک  یعیـش  رکفت  یلـصا  ياهدامن  زا  یکی 
نامرآ هب  ندیشخب  ققحت  نافعضتسم و  تلود  لیکشت  یعیش ، تاداقتعا  ساسا  رب  .تسا  جع )  ) يدهم ماما  یناهج  تموکح  لیکشت 
اوـلمَع اُوـنَمآ و  َنـیذَّلا  هللاَدـعَو  : » دـیامرف یم  فیرـش  نآرق  .تـسا  یهلا  ملـسم  هدـعو  ملاـع ، رد  ناـگنازرف  تموـکح  یهلا  ـالاو و 

هب هک  هداد  هدعو  دنا  هدرک هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادـخ  (1)  ...«. ضرالا یف  مُهَّنِفلختـسِیل  تاِحلاصلا 
.دنک هفیلخ  ار  ناشیا  نیمز  يور  رد  نیقی 

ار تکرب  ریخرپ و  نارود  یناهج و  حلص  عشعشم و  هدنیآ  یمومع ، تداعـس  ناشخرد و  رـصع  دوخ  ناوریپ  هب  ینامـسآ  نایدا  مامت 
زا رپ  ناهج  ینامـسآ  يدرم  گرزب و  یـصخش  روهظ  نمی  هب  دوش و  عفترم  اه  ساره اه و  هرهلد اه ، ینارگن نآ  رد  هک  دنا  هداد دیون 

و ص )  ) دمحم ترـضح  مهدزاود  هفیلخ  یمالـسا ، رداصم  نیرت  حیحـص  نیرتراوتـسا و  بسح  رب  زیزع  دوعوم  نیا  .دوش  یم  لدع 
تلود دوعوم و  يدهم  ۀلئسم  هب  ینامـسآ  نایدا  متاخ  لمکا و  ناونع  هب  مالـسا  .تسا  ترـضح  نآ  زا  دعب  ماما  ربهر و  نیمهدزاود 

رگید بهاذم  نایدا و  زا  رتشیب  تسا و  لئاق  یصاخ  تیمها  تسا  یعیـش  یمالـسا  رکفت  رد  نشور  ياهدامن  یکی  هک  ناشیا  همیرک 
(2) .تسا هتخادرپ  يودهم  رگ  شیاشخب تلود  روغث  دودح و  نییبت  هب 

يدنب عمج  - 3-6

، اهرواب ةزوح  هس  رد  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تیوه  بالقنا ، ینید  تیوه  تیوه و  یتسیچ  هب  ارذگ  یهاگن  زا  سپ  لصف  نیا  رد 
.میا هتخادرپ یمالسا  بالقنا  یتیوه  ةزوح  هس  نیا  ياه  هفلؤم رصانع و  لیلحت  هب  راتفگ  هس  رد  هدرک و  فیرعت  اهدامن  اهراتفر و 

ص:119

هیآ 55. رون ، هروس  دیجم ، نآرق  - 1
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: نوچ ییاه  هفلؤم میدرمشرب و  ار  تسا  یعیش  مالـسا  نامتفگ  زا  هتفرگرب  دئاقع  نامه  هک  یمالـسا  بالقنا  ياهرواب  لوا  راتفگ  رد 
راظتنا داهج ، یبلط ، تداهش  گنهرف  تداهش و  تلادع ، رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیقت ، هطلـس ، یفن  داهتجا ، تیالو ، تماما ،

.میدرمشرب ار  تیعجرم  مدرم و  ییالو  هطبار  تیعجرم و  تیعورشم  ماما و  تبیغ  هیرظن  هیقف ، تیالو  جرف ،

یگنهرف يداصتقا و  یعامتجا ، یـسایس ، راتفر  زا  معا  اهراتفر  دـعب  رد  یمالـسا  بالقنا  تیوه  لیلحت  هب  لـصف  نیا  مود  راـتفگ  رد 
.میداد حیضوت  ار  کی  ره  رصانع  اه و  هفلؤم میتخادرپ و 

نوچمه يدراوم  هتخادرپ و  میدرک  میسقت  يونعم  يدام و  دعب  ود  هب  هک  یمالسا  بالقنا  ياهدامن  رئاعـش و  هب  زین  موس  راتفگ  رد  و 
، نویدـهم هورگ  یفخم ، نمجنا   ) تاسـسؤم اـه و  نمجنا سیـسأت  اـه ، هتـشون راوید  اهراعـش و  هیملع ، ياـه  هزوح اـیاکت ، دـجاسم و 

همین نیعبرا ، اروشاع ، تضهن  نوچمه ، يدراوم  بالقنا و  يدام  ياـهدامن  قیداـصم  زا  ار  اـه  فارگلت اـه و  هماـن  مالـسا ،) نایئادـف 
بالقنا يونعم  ياهدامن  قیداصم  زا  تیودـهم  یناهج  تموکح  و  ع )  ) ماما ص ،)  ) مرکا ربمایپ  تموکح  یبیغ ، ياهدادـما  ناـبعش ،

.میدرمشرب

میدرک و لیلحت  نآ  ياهدامن  اهراتفر و  اهرواب ، رد  ار  دوب  ینید  بالقنا  کی  هک  ناریا  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکش تیوه  نیاربانب 
بالقنا یناوخزاب  تیفیک  میزادرپ و  یم ماما  هشیدنا  تایبدا و  رد  یعیـش  ياه  هرازگ میهافم و  تالوحت  یگنوگچ  هب  دـعب  لصف  رد 

.مینیشن یم ثحب  هب  مدرم  ینطاب  لوحت  يرظن  بوچراچ  تیودهم و  هزومآ  رب  دیکأت  اب  ار  ناریا  یمالسا 
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یمالسا بالقنا  رب  تیودهم  هزومآ  يراذگریثأت  مراهچ : لصف 

هراشا
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همدقم - 4-1

تینهذ و اب  مدرم  یعیـش  یبهذـم و  ياهرواب  و  تینهذ »  » يوهام یـساسا و  داضت  یمالـسا ، بـالقنا  زورب  لـلع  نیرت  هدـمع زا  یکی 
مالـسا.دش یم یـسایس  راتخاس  یعامتجا و  راتخاس  نیب  فالتخا  داضت و  زورب  بجوم  هک  دوب  يولهپ  یـسایس  ماظن  رب  مکاح  ّتینیع 

هیاپ رب  یبالقنا  زورب  ي  هنیمز عقاو  رد  تیودـهم ، کیژتارتسا  يدـیلک و  هزومآ  صخألاب  هعیـش ، زاس  تیوه یناـبم  رب  هیکت  اـب  یعیش 
تیودهم هزومآ  هعیـش و  بهذـم  ینابم  هب  هعماج  مدرم  قیمع  داقتعا  رگناشن  هک  دومن  يزیر  یپ ار  بهذـم  هب  یعمج  درکیور  یعون 

دوبر و نانآ  زا  ار  تقبس  يوگ  رصاعم ، ناریا  یسایس  تباقر  هنحص  رد  ارگ  یلم پچ و  نامتفگ  ود  دوجو  اب  ارگ  مالسا نامتفگ.دوب 
یم زاتمم  یتسیـسکرام و )...  ياه  بالقنا   ) رـضاح رـصع  ياه  بالقنا  ریاس  نایم  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  تلـصخ  نیمه 

يورین کی  ناونع  هب  ار  نتـشیوخ  تسناوت  شیوخ  ياهرواب  یقطنم  هعومجم  دـنم و  ماـظن يرکف  ياوتحم  اـب  هعیـش  بهذـم  .دـیامن 
هزومآ رب  ینتبم  مالـسا  یـشزرا  ماظن  لیلحت  زا  دـعب  هدـنراگن  ادـتبا  لـصف  نیا  رد.دـنک  حرطم  روج  ملظ و  هیلع  ضراـعم  ضرتعم و 
تیاده رد  ینیمخ  ماما  يربهر  شقن  هب  لوا  راتفگ  رد  تسا  یمالـسا  بالقنا  هعیـش و  يداقتعا  رکفت  یلـصا  ۀیام  نب  هک  تیودـهم 

ياهدامن اهراتفر و  اهرواب  زا  بالقنا ، گولوئدـیا  ناونع  هب  ناـشیا  عماـج  ریـسفت  هتخادرپ و  یمالـسا  بـالقنا  تمـس  هب  ناریا  تلم 
هک جرف ، راظتنا  تیودهم و  هزومآ  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  یباجیا  شناوخ  مود  راتفگ  رد  میا  هداد  رارق  یبایزرا  دروم  ار  هعیـش  بهذم 

ياـنب راـمعم  حارط و  ناونع  هب  ناـشیا  .داد  میهاوخ  رارق  یـسررب  دروـم  ار  تشاد  ییازـسب  ریثأـت  یمالـسا  بـالقنا  يریگ  لکـش  رد 
، ینارنخس یبهذم ، ياهرواب  تاداقتعا و  ساسا  رب  تسا و  هتشاد  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکـش  رد  یمهم  یـساسا و  شقن  بالقنا ،

یبالقنا ۀهجو  دـنداد  هئارا  عیـشت  بهذـم  ياه  هزومآ  یخرب  زا  هک  ینیون  ریـسفت  اب  یـسایس و  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  اه و  هیعالطا 
.دندرک تیریدم  ار  بالقنا  نیزگیاج ، یسایس  هشیدنا  هئارا  اب  دندرک و  هدنز  ار  عیشت 
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تیودهم هزومآ  رب  ینتبم  مالسا  یشزرا  ماظن  - 4-2

.تسا هدش  هضرع  ینامرآ  یسایس  هعماج  ياه  هصخشم  اه و  یگژیو  یشزرا ، ماظن  نیا  رد  .تسا  یشزرا  ماظن  کی  رب  ینتبم  مالسا 
هعماج هب  یباـیتسد  تهج  رد  هعماـج  يزاـس  نوگرگد  یلمع  ياـهراکهار  اـه و  هویـش  نید ، یـشزرا  ماـظن  ساـسا  رب  ینید  ناربهر 

يا هژیو ياهرایعم  اه و  كالم  بتاکم ، ریاس  اب  هسیاقم  رد  اه ، هویـش  اه و  شور  يزادرپراـک  رد  مالـسا  دـنهد  یم  هئارا  ار  یناـمرآ 
هک نیا  قالخا و  تیمکاح  مالـسا و  بوچراچ  رد  تکرح  .دـشاب  یم  تواـفتم  تسا ، لوادـتم  ناـهج  رد  هزورما  هچنآ  اـب  هک  دراد 

.تساه هویش  نیا  رب  مکاح  یلک  طوطخ  زا  درمش  یمن  زاجم  ار  فده  هب  یبایتسد  تهج  رد  هلیسو  ره  زا  هدافتسا  مالسا 

خیرات زا  هدنزاس  قیقد و  حیحص ، كرد  هئارا  .دوب  یمالسا  بالقنا  قلخ  رد  یناریا  ۀعماج  شخب  ماهلا  هعیـش ، ةزرابم  رـسارس  خیرات 
یلصا كرحم  هر )  ) ردص رقاب  دمحم  دیس  راوگرزب  دیهـش  داقتعا  هب  .تسا  مدرم  ۀشیدنا  رکف و  ینوگرگد  بجوم  لوحت ، مالـسا و 

یمالـسا ینیب  ناهج  رکفت و  رب  مکاح  حور  ناریا ، رد  بالقنا  داجیا  یلـصا  لماع  زین  .تسا  یناسنا  ةدارا  یعامتجا  ياه  ینوگرگد 
(1) .دهد یم  خر  نورد  رد  يدرف  بالقنا  عامتجا ، ۀصرع  رد  یعمج  بالقنا  داجیا  زا  شیپ  .دوب 

یّتح موقب  ام  ّریُغی  هللا ال  ّنِا   » دـنبای لوحت  رییغت و  دارفا  کیاکی  هکنآ  رگم  دـننک  یمن  رییغت  هعماج  مدرم و  فیرـش : نآرق  ةدومرف  هب 
.(2)« مهسفنأب ام  اوّریُغی 

يداقتعا ینابم  دوش  داجیا  لوحت  هعماج  یحور  تیعـضو  ینیب و  ناهج  رد  دـیاب  هشیدـنا ، رد  بـالقنا  داـجیا  تهج  رد  هک  اـجنآ  زا 
.تسا هتشاد  يا  هژیو ینیرفآ  شقن  بالقنا ، قلخ  تمس  هب  نایناریا  راکفا  یهد  تهج  رد  عیشت  یلصا  رصانع  صوصخب  مالسا 

ص:123

ص ، 1368 ریبکریما ، نارهت ، یمالسا ، بالقنا  ۀفسلف  یسراف ، نیدلا  الج  نآرق ، رد  یخیرات  ياه  تنـس  ردص ، رقاب  دمحم  دیـس  - 1
.350

هیآ 11. دعر ، هروس  میرک ، نآرق  - 2
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ماکحتـسا زا  هعماج  ياهرواب  تاداقتعا و  هچ  ره  دراد  عامتجا  ۀـصرع  رد  ناسنا  يریگ  عضوم  رد  یمهم  شقن  مالـسا  يداقتعا  ماظن 
هنعارف یفن  دیحوت ، یقیقح  حور  دنک ، یم  افیا  بیاصم  تالکـشم و  اب  ههجاوم  رد  يرت  لاعف  شقن  دشاب  رادروخرب  يرتشیب  یقطنم 

.دهد یم  يرادیاپ  تمواقم و  تردق  ملظ ، كرش و  اب  هزرابم  ییورایور و  رد  دراد و  یپ  رد  ار  تیغاوط  و 

يورین یتازرابم و  رـصانع  هک  تسا  يا  هنوگ هب  عیـشت  دـیاقع  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یمالـسا  بالقنا  یجراخ  نارگ  لـیلحت  زا  یکی 
(1) .دنک یم  هیجوت  ار  اه  ملاظ  نیرتردتقم  هیلع  تمواقم  دراد و  دوجو  نآ  رد  يریگمشچ  وحن  هب  یبالقنا 

لسوت اب  ار  ماظن  ياهیدنب  هیال  ( charismatic  ) دـنمهرف ناربهر  هک  ینامز  هژیو  هب  زیمآ ، ضارتعا  یعامتجا  ياه  شبنج  كرد 
ياه شزرا  اهدامن و  اه ، شزرا  اهراتفر ، اـهراتخاس ، یـسررب  قیرط  زا  دـنزاس ، یم  نوگرگد  یتدـیقع  ياـه  شزرا  هتـشر  کـی  هب 

.ددرگ یم  لیدبت  يرت  هداس  تالوقم  هب  یگنهرف 

نیا دراد ، يرتشیب  رایسب  تیمها  هچنآ  .دوش  لصاح  رتهب  يدنم  هدعاق  نیا  رب  هیکت  اب  دناوت  یم  زین  بالقنا  اشیپ  یـسایس  هناماس  مهف 
رارق تارییغت  نیا  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتسویپ  یعامتجا ، یسایس و  طیارش  رییغت  اب  یبالقنا  نارگ  شنک  هک  يا  یشزرا قطنم  هک  تسا 

يدنب و لومرف  يارب  وج  تسج و  رد  ینیمخ  ماما  هک  تسا  دقتعم  انالوم  دـیمح  .دوب  ینید  تایهلا  نامه  یـشزرا  قطنم  نیا  .دـنداد 
اپ هب  یسایس  تارییغت  يارب  هنارکف  نشور  بالقنا  کی  قیرط  زا  دیدج ، تلم  تلود –  ماظن  زا  رتارف  یمالـسا  ماظن  ندرک  صخـشم 

(2) .تساخ

ةزوح رد  هعیـش  يداقتعا  یمالک و  ماظن  يارب  دـشاب  یم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نارگ  لیلحت  ناسانـش و  قرـشم  زا  هک  راگلا  دـماح 
تسا و لئاق  یساسا  هفلؤم  ای  رصنع و  هس  تموکح ، تسایس و 

ص:124

Theda Skocpul, Rihter State and shia islam in the iranian revolution, theory and - 1
society, vol. 11,1982,PP.265
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رد تسا  دـقتعم  يو  .دـهد  یم  رارق  ظاحل  دروم  ار  هصیـصخ  هس  نیا  بهذـم ، يروئت  ساسا  رب  یمالـسا  بالقنا  زا  دوخ  لیلحت  رد 
: میهجاوم هفلؤم  هس  نیا  اب  بیترت  هب  هعیش  هشیدنا 

تبیغ - 1

، عورشم یسایس  تردق  نادقف  - 2

.تداهش هشیدنا  ساسا  رب  مکاح  تردق  یفن  - 3

هدهع ربمایپ و  نیـشناج  ار  ماما  یفرط  زا  درامـش و  یم  هعیـش  تماما  ماظن  مهم  ءزج  ار  موصعم  ماما  تبیغ  هلأسم  هک  نیا  زا  سپ  يو 
هرورضلاب موصعم ، ماما  يرهاظ  دوبن  تبیغ و  هب  هجوت  اب  هک  دزاس  یم  حرطم  ار  نخس  نیا  سپـس  دناد ، یم  يوبن  تنـس  ریـسفت  راد 

رگا دشاب : هدش  بوسنم  ماما  بناج  زا  هک  نآ  رگم  دشاب ، تیعورـشم  ياراد  دـناوت  یمن  مکاح  تموکح  يویند و  تردـق  هنوگ  ره 
لامعا یعدم  هک  يویند  تردق  هنوگ  ره  هرورضلاب  دشابن ، رضاح  یتیگ  هصرع  رد  رگید  وا  زا  سپ  تردق  ینوناق  هدننک  لامعا  اهنت 
لامعا بئاغ  ماـما  يوس  زا  هک  دـناسر  تاـبثا  هب  تردـق  نیا  هک  نآ  رگم  دـشاب  ینوناـقریغ  تسیاـب  یم  تسا ، تاراـیتخا  تردـق و 

(1) .دنک یم  تیمکاح 

نامکاح هب  تبـسن  تسناوتن  خـیرات  لوط  رد  هعیـش  هک  دریگ  یم  هجیتن  يو  موصعمریغ ، تموکح  عون  ره  ندوب  ینوناقریغ  ساسارب 
تالوحت نیرتشیب  ور  نیا  زا  دزادرپب ، موصعمریغ  ياه  تموکح  اب  هحلاصم  هب  یّنس ، عماوج  فالخ  رب  دروآ و  دورف  میلست  رس  تقو 

شخب رد  یعیش  ناناملسم  هک  هدش  بجوم  مه  رایسب  داقتعا  نیا  دوش ؛ یم  هدید  یعیش  عماوج  رد  یـسایس  ياه  تفلاخم  یـسایس و 
رتشیب رد  ینـس  ناناملـسم  هک  نآ  لاح  دـنریگ ، شیپ  رد  یفنم  فلاـخم و  عضوم  یـسایس  تردـق  لاـبق  رد  دوخ ، خـیرات  زا  یمیظع 

 ... هدروآ دورف  رس  مکاح  بلاغ و  تردق  ربارب  رد  دوخ  تایح  خیرات 

هتخادرپن اهنآ  دییأت  هب  هدومن و  یفن  ار  تبیغ  رصع  رد  مکاح  یسایس  ياه  ماظن  اب  هحلاصم  شزاس و  هشیدنا  هراومه  هعیش  وا  رظن  زا 
یفن يروئت  اب  هعیـش  رد  هک  دریگ  یم  هجیتن  يو  تهج  نیمه  هب  دـشاب  هتفریذـپ  تروص  یطیارـش  تحت  رما  نیا  هک  نیا  رگم  تسا ،

هب : » میهجاوم تردق 

ص:125
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مالسا رد  هعیش  بتکم  خیرات  رساترس  رد  نایعیـش  دنمتردق  رکفت  زرط  ناونع  هب  يدادیور  ره  رد  مکاح  تردق  یفن  يروئت  لاح  ره 
.دشاب یم  ناریا  رد  صوصخ  هب  و 

يراگزاسان رس  تبیغ و  رصع  رد  دوجوم  ياه  تموکح  تیعورـشم  نادقف  جع ،)  ) نامز ماما  تبیغ  هلأسم  حرط  زا  سپ  راگلا  دماح 
.تسا هدش  دای  نآ  زا  موس  لصا  ناونع  هب  هک  دنک  یم  هراشا  هعیش  رکف  رگید  مهم  ياهداینب  زا  یکی  هب  یسایس ، نامکاح  اب  نایعیش 
يوگلا نیا  هک  دش  بجوم  تسا ، هدروخ  هرگ  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  اب  هک  اروشاع  ۀعقاو  البرک و  يارجام  ریثأت  دیوگ : یم  يو 

حرط زا  سپ  يو  .دـیامن  تعاطا  وا  زا  دروآ و  دورف  رـس  رگ  متـس  مکاح  ربارب  رد  دـیابن  هک  دـنریگب  رارق  نایعیـش  نهذ  رد  يداقتعا 
ساسا رب  زین  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  تسا  دقتعم  نآ ، یسایس  خیرات  لوط  رد  هعیش  یسایس  يژتارتسا  نایب  تهج  هناگ ، هس  لوصا 

رد تیوه  یبایزاب  هعیـش و  نایناریا  رظنم  زا  يولهپ  تموکح  تیعورـشم  مدـع  هک  تسا  دـقتعم  يو  تسا  ریـسفت  لـباق  لوصا  نیمه 
هب یتح  اتـسار  نیا  رد  وا  .دـنزادرپب  ماـیق  هب  يولهپ  تموکح  ربارب  رد  مدرم  اـت  تشگ  بجوم  ع )  ) نیـسح ماـما  ماـن  هب  ییوگلا  ربارب 

لیاوا ياهراعش  رد  ار  هعیـش  هشیدنا  رد  روکذم  هناگ  هس ياه  هفلؤم ياپدر  دنک و  یم  دانتـسا  زین  یمالـسا  بالقنا  يادتبا  ياهراعش 
« تسا نوخ  نایعیـش  بارحم   » هک نیا  ای  تسالبرک » اج  همه  تسا و  اروشاع  زور  همه   » نوچ ییاهراعـش  .دنک  یم  وجتـسج  بالقنا 
رب ینتبم  هک  روکذـم  لصا  هس  ساسارب  دـناد و  یم  یـشزرا  لوصا  نیمه  رد  راد  هشیر  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ساـسا  نیا  رب  يو 

.دناد یم  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریسفت  لح  هار  ار  بهذم  يروئت  تسا ، تماما  نیرتکد  راگلا  ریبعت  هب  ای  و  جع )  ) رصع ماما  تبیغ 

(1) .دناد یم  تیودهم  هزومآ  صخألاب  عیشت ، بهذم  ناریا  یمالسا  بالقنا  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی  زین  وکوف  لشیم 

يور رد  ار  مالـسا  نیتسار  ماظن  ات  دنا  مهدزاود ماما  تشگزاب  رظتنم  دنا و  هعیـش اه  یناریا  دصرد  دون  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  وکوف 
دیوگ یمن  زور  ره  داقتعا  نیا  اما  دنک  رقتسم  نیمز 

ص:126

، تفرعم جنگ  پاچ  جع ،)  ) دوعوم يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  لوا ، رتفد  تیودـهم ، یـسانش و  قرـش  يوسوم ، یـضر  دیـس  - 1
ص 297. ناتسبات 1389 ، لوا  پاچ 
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ار يرادمتعیرـش  هللا  تیآ  یتقو  دریذـپ  یمن  مه  ار  ناهج  ياه  یتخبروش  همه  نینچمه  دیـسر ، دـهاوخ  ارف  گرزب  هثداـح  ادرف  هک 
میتسه يدـهم  رظتنم  ام  دوب  نیا  تفگ  نم  هب  هک  ییاه  هلمج  نیتسخن  زا  یکی  مدـید ، تسا ) ناریا  رد  یناـحور  عجارم  زا  یکی  هک  )

(1) .مینک یم  هزرابم  بوخ  تموکح  رارقتسا  يارب  زور  ره  اما 

ار مدرم  هتـشاد و  هگن  نشور  هراومه  ار  عیـشت  یعامتجا  تاناجیه  هکرحم  روتوم  تیودـهم ، هب  داقتعا  هک  تفایرد  تسارف  هب  وکوف 
یگدامآ تلاح  کی  رد  ار  اهنآ  دش ، بجاو  هعیـش  ناملـسم  ره  رب  جرف  راظتنا  یتقو  هک  ارچ  دـهد  یم  رارق  مئاد  یگدامآ  تلاح  رد 

ماما روهظ  ۀنیمز  هک  دننیب  یم  بجاو  دوخ  رب  هک  هژیو  هب  .دوب  دنهاوخ  هدامآ  يا  هثداح ره  يارب  اهنآ  نیاربانب ، .دـهد  یم  رارق  لماک 
.دراد رارق  ناشروما  هحولرس  رد  زین  حالصا  هب  مادقا  هکلب  دنراد ، رارق  لماک  یگدامآ  رد  اهنت  هن  سپ  دننک ، مهارف  ار 

ص:127
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لوا راتفگ  - 4-3

یمالسا بالقنا  تیاده  رد  ینیمخ  ماما  يربهر  شقن  . 4-3-1

رد مالـسا  ياه  صخاش  رگید  زا  يربهر  .تسا  يربهر  رد  توافت  اه ، بالقنا  ریاس  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياـه  تواـفت  زا  یکی 
، اهبالقنا رد  يربهر  شقن  هرابرد  يرظن ، درکیور  رد  .دوب  هتفای  رولبت  ینیمخ  ماما  تیصخش  رد  هک  دوش  یم  بوسحم  ناریا  بالقنا 

دیورف يواکناور  زا  رثأتم  هک  دـنهد  یم  رارق  یبایزرا  دروم  یتخانـش  ناور  ۀـبنج  زا  ار  نآ  یخرب  دراد  دوجو  یتوافتم  ياههاگدـید 
.تسا

یبالقنا نازادرپ  هیرظن  هشیدنا و  ناگدننک  دیلوت  لوا : هتسد  دنک  یم  میـسقت  یلک  هتـسد  هس  هب  يرکف  رظن  زا  ار  هعماج  مدرم  دیورف 
فرـصم موس : هتـسد  .دنزادرپ  یم  نارگید  ياه  هشیدـنا  عیزوت  جـیورت و  هعاشا ، هب  هک  یناسک  نآ و  ناگدـنهد  راشتنا  مود : هتـسد 

.نآ ناگدننک 

یم مدرم  مدرم  يراداـفو  بلج  مهم  لـماوع  زا  شمـالک  ذوفن  تردـق و  وا ، یتیـصخش  یگژیو  تسا و  بـالقنا  زادرپ  هیرظن  ربهر ،
(1) .دشاب

لـصا کی  ناونع  هب  هفیظو  هب  لمع  دوب و  تیونعم  نید و  ۀیاپ  رب  شبالقنا  هزرابم و  هک  دوب  نآ  ناریا  بالقنا  ربهر  ياه  یگژیو  زا 
يرکف نادرگاش  بالقنا و  ربهر  .دوب  راوتـسا  یمدرم  قیمع  شریذـپ  دـنوادخ و  هب  لاکتا  رب  يربهر  تردـق  .تشاد  تلاصا  مکاـح 
داـجیا تهج  رد  يربـهر  .دـندرک  داـجیا  بـالقنا  ینید و  رکف  ياـیحا  رد  یمهم  شقن  نـید ، زا  یعقاو  يریوـصت  میـسرت  اـب  ناـشیا 

دنک يارب  هیقت  حالس  هب  کسمت  اتسار ، نیا  رد  تشاذگ  ياج  رب  دوخ  زا  یمهم  ریثأت  مکاح  یشزرا  ماظن  ینیب و  ناهج  رد  بالقنا ،
.دیدرگ میرحت  تضهن  زاغآ  ياه  لاس  رد  بالقنا  گنهآ  ندرک 
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رادـتقا زکارم  رد  یـسایس  مالـسا  روهظ  نوهرم  مدرم  ياه  هدوت  ندروآرد  تکرح  هب  رد  تیناحور  ییاناوت  یمالـسا و  تیوه  حرط 
اب یسایس ، حطس  رد   » .دوب رگید  يوس  زا  ینیمخ  ماما  هتسجرب  يربهر  و  وس ، کی  زا  دهشم  مق و  ياهرهـش  ریظن  یبهذم  یـسایس – 

يارب ینیمخ  ماما  .دش  هدننک  نییعت  دـمآراک و  ربهر  کی  دـجاو  یعیـش  مالـسا  سانـشرس ، زرابم  کی  ناونع  هب  ینیمخ ، ماما  روهظ 
رود هک  ینویناحور  زا  یسایس  ي  هکبش هب  دش  یم  وا  ذوفن  زا  يریگ  هرهب اب  هک  دوب  يروحم  ي  هرهچ کی  ي  هلزنم هب  یـسایس  مالـسا 

(1) «. دیشخب لکشت  دندوب ، هدش  عمج  یمالسا  تموکح  باب  رد  وا  ياهنامرآ  وا و 

هک دـنک  لـمع  شخب  تیوه  رگ و  جیـسب  هدـنهد ، ناـمزاس  يورین  کـی  ناونع  هب  تسناوت  ور  نآ  زا  ینیمخ  ماـما  یبـالقنا  تاـیبدا 
هب راکفا  ناهذا و  رد  ار  نیدامن » بالقنا   » یعون دومن و  یلجتم  دوخ  مالک  یگدـنز و  رد  ار  شخبانعم  ياهوگلا  اه و  نامرآ  تایآ ،

.دش یسایس  بالقنا  راتساوخ  سپس  دروآ و  دوجو 

.دوبن هعماج  رب  مکاح  راک  زاس و  رگ  ناریو  اهنت  مسیولهپ ، ياه  هیام  نب  رد  کیکشت  یتنطلـس و  ماظن  ياه  هدولاش  رد  دیدرت  اب  يو 
.تفرگ مان  یمالسا » تموکح   » هک دیدرگ  ینیون  مظن  رامعم  هکلب 

هئارا يولهپ  يزیرورف  لاح  رد  و  هنهک » مظن   » لباقم رد  دـیدج  ي  هعماج کی  زا  يریوصت  زرابم ، تیناحور  ینیمخ و  ماـما  نیارباـنب 
تموکح نردـم  لوصا  اـب  هعماـج  ي  هراـبرد ینید  هاگدـید  نیب  دـنویپ  اـب  هک  يریوصت  دوب  هدـننازیگنارب  ون و  يریوصت  هک  داد  یم 

كرحت و يارب  بولطم  هدننک و  عناق  يریوصت  زور ، نآ  ياضف  رد  یـسایس ، ياهدـنیارف  قیرط  زا  هعماج  يزاسزاب  مدرم و  رب  یکتم 
، یسایس يراک  ناهنپ  يراک و  شزاس  یفن  یبهذم و  تردق » هب  فوطعم  ي  هدارا  » يریگ لکـش  عقاو ، رد  .دوب  یـسایس  یهدنامزاس 

ياهتیلاعف میظنت  قیسنت و  رد  ار  ینید  تیناحور  لاعف  رثؤم و  شقن  یعامتجا  یسایس –  ياه  نایرج یگلمج  هک  دروآ  مهارف  ییاضف 
.دنتفریذپ یسایس 
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فلکم ار  دوخ  زین  يو  ناوریپ  درک و  هضرع  میظنت و  ار  شا  یسایس راتفر  دوخ ، یـسایس  رکفت  یلـصا  طوطخ  ساسا  رب  ینیمخ  ماما 
رد ار  دوخ  یـسایس  تفایهر  هیقف ، تیالو  یـسایس  ماظن  ۀیرظن  حرط  اب  ناشیا  دـننک  لمع  يداقتعا  بوچراچ  نیمه  رد  دنتـسناد  یم 

نیوکت اب  درک  هئارا  یمالـسا  تعیرـش  يانبم  رب  یعامتجا  یـسایس و  متـسیس  ندرک  نیزگیاج  تنطلـس و  یفن  یـسایس و  ماـظن  رییغت 
رد یسایس  میژر  نانآ و  نایم  رمتسم  تخس و  یـشلاچ  یبالقنا ، تیعـضو  رد  یعامتجا  ياهورین  نتفرگ  رارق  بالقنا و  يرظن  ینابم 

.دیماجنا یمالسا  يروهمج  سیسأت  یهاشنهاش و  ماظن  هنهک  راتخاس  بیرخت  هب  ماجنارس  تفرگ و 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگن  رد  ینید  ياهرواب  يرثکادح  لوحت  . 4-3-2

زین یبهذم و  تفایرد  رد  ینوگرگد  کی  زاغآ  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  ياه  لاس  هژیو  هب  ناریا ، رـصاعم  ةرود  یخیرات ، ثیح  هب 
هـصرع هعیـش ، ياـملع  يارب  نآ  زا  شیپ  نرق  مـین  زا  شیب  یـسایس  هـبرجت  زا  يادـج  هرود  نـیا  رد  اریز  تـسا ؛ ینید  رکفت  تخاـس 

زا تفرگ و  رارق  ینید  دـض  رکفت  نیرت  يوق  ناونع  هب  مسیـسکرام  پچ  ياـه  ناـیرج  زاـت  تخاـت و  دروم  ییوس ، زا  ناریا  هشیدـنا 
رد ار  ییاه  شنکاو  تواـفت ، هب  هک  یعوضوم  .دـیدرگ  يریگیپ  ناریا  هعماـج  رد  يرگید  ياـه  بلاـق  رد  يزیتس  نید  رگید ، يوس 

يور رد  ور  زین  يرت  يدج  ینامتفگ  نورد  شلاچ  هرود  نیا  رد  دسر  یم  رظن  هب  اما  دروآ  دوجو  هب  ناریا  هعماج  یبهذـم  ياه  هیال 
يدـج روضح  مدرم  ینید  ياهرواب  تفاب  رد  اهنت  هن  یتنـس  ياه  هراـگنا  يور  رب  دـیکأت  نمـض  شلاـچ  نیا  تشاد  رارق  ینید  رکفت 

زا توافتم  تفایرد  هب  زاین  هرود  نیا  رد  لباقم ، رد  .تفای  یمهم  ناراداوه  زین  تیناحور  ناـگبتر  یلاـع  ناـیم  رد  یتح  هکلب  تشاد 
تایـضتقم ساسا  رب  ار  نید  دندیـشوک  هک  دندرک  روهظ  ینارگ  هشیدـنا  تفای و  يا  هدـنیازف دـنور  جـیردت  هب  نید  هب  یتنـس  شرگن 

رتکد هک  نآ  زا  رتارف  دـنور  نیا  .دـندنب  راک  هب  ناریا  رد  یخیرات  نیداینب  لوحت  کی  داجیا  تهج  رد  ار  نآ  هداد و  حیـضوت  دـیدج 
يروآ تفگش  لکش  هب  ، 1 تسا هدرک  لیلحت  یعامتجا  ياه  هزیگنا  یملع و  بوچراچ  رد  ار  نآ  تیانع 
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يزاس هدامآ  هعماـج و  رد  نید  ددـجم  حرط  يارب  ار  يراد  هنماد  هدرتسگ و  شـشوک  ینوگرگد  نیا  ةدـمع  نازاتـشیپ  .دوب  یـسایس 
.دنداد ماجنا  نآ  يزاسزاب  ینید و  رکفت 

توافت نیا  زا  یهجوت  لباق  شخب  .تسا  توافتم  رصاعم  تنس  لها  نایم  رد  نآ  هباشم  ياه  ششوک  اب  اراکـشآ  هک  ییاه  شـشوک 
هک یمایپ  ینعی   (1) .تسایوپ از و  تکرح هدنز ، یگنهرف  زا  رادروخرب  هک  ددرگ  یم  زاب  هعیـش  گنهرف  هب  يرهطم  یـضترم  ریبعت  هب 

(2) .دندید یم  شیوخ  ۀتفر  تسد  زا  تیوه  تیصخش و  رهظم  ار  نآ  دنتخانش و  یم  همه 

یـسایس ماظن  يرظن  هئارا  هب  رجنم  اهدـعب  هک  ییاه  شـشوک  دراد ، يا  هژیو هاگیاج  هر )  ) ینیمخ ماما  ياه  شـشوک  نایم  نیا  رد  اما 
هـشیدنا انعم و  دـیلوت  ألخ  ندرک  رپ  يارب  ار  مزال  تیفرظ  دوب ، نید  یبایزاب  هجوتم  هک  لاح  نیع  رد  اه  شـالت  نیا  .دـیدرگ  مالـسا 

ییاسانـش و مزلتـسم  اهنت  هن  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد  يا  هشیدنا  نینچ  روهظ  کش  نودب  .دروآ  دیدپ  يدعب  ياه  ینوگرگد  يارب 
یتنس ياه  هریذپ  زا  توافتم  یکرد  هئارا  اه و  بوچراچ  نیا  ریسفت  زاب  زیهجت و  مزلتـسم  هکلب  ینید  نورد  ياه  بوچراچ  دیلوتزاب 

توافتم و كرد  يریگ  لکش  هب  رجنم  هک  ناریا  رد  هعیش  رصاعم  یـسایس  رکفت  درکیور  حیحـص  مهف  ور  نیا  زا  .دوب  نآ  هب  طوبرم 
نودب دیدرگ ، و ...  تیودـهم )  ) جرف راظتنا  تماما و  تداهـش  داهج ، هیقت ، تسایـس ، نید و  تبـسن  نوچ  یتالوقم  باب  رد  يا  هزات 

تلاـسر کـی  شریذـپ  يوـس  هب  مدرم  شرگن  رییغت  ینهذ و  شرورپ  رد  هک  يدـنور  تسین ، رـسیم  يدـنور  نـینچ  یگنوـگچ  مـهف 
تیفرظ هعیش  هشیدنا  ياوتحم  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  یناریا  هعیـش  نادنمـشیدنا  ساسا ، نیا  رب  .درک  ءافیا  یـساسا  شقن  یخیرات 
یشقن نینچ  يافیا  عنام  نآ  زا  ییاهریسفت  ای  یتنـس  ياه  هریذپ  زا  یخرب  یلو  تساراد  ار  یـسایس  يوگلا  کی  هئارا  يارب  مزال  ياه 

رب ناوت  یمن  نآ  ینیرفآزاب  اب  زج  دراد و  يدایز  هلـصاف  نید  لیـصا  ياه  هاگدید  اب  دوجوم  ياه  تشادرب  هک  دـنتفایرد  نانآ  .تسا 
رد هعیـش  یـسایس  ياه  نامرآ  هب  یبایتسد  هک  هتکن  نیا  شریذـپ  هک  تسین  يدـیدرت  .تفای  هبلغ  دوجوم  کیژولوئدـیا  ياه  شلاچ 

دوجوم طیارش 
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جیـسب هنوگ  ره  ناکما  دراد ، دوجو  شحاف  يا  هلـصاف  دوجوم  ياـه  تیعقاو  اـه و  ناـمرآ  نآ  نیب  لاـح ، نیع  رد  تسا و  نکمماـن 
.درک یم  بلس  یبهذم  ناربهر  زا  ار  نیداینب  ینوگرگد  کی  يوس  هب  تکرح  یعامتجا و 

ار هار  دـنک و  يرثؤم  کمک  هدـنکارپ  یـسایس و  ياه  تیلباق  عیمجت  یهدـناماس و  هب  تسناوت  هک  دوب  يا  هزاـت  حور  يزاـسزاب  نیا 
یلـصا میهافم  هلـسلس  کی  زیهجت  هزات و  ریـسفت  ساسا  رب  روبزم  يزاسزاب  هک  نآ  هچ  .دـنک  زاب  نیون  یتیرمآ  هب  نداد  لکـش  يارب 

هدـهعرب درک ، ءافیا  یمالـسا  بالقنا  هب  یهتنم  تالوحت  رد  هک  یـشقن  تسناوت  یمن  هعیـش  نآ  نودـب  کش  یب هک  دوب  یکتم  هعیش 
.دریگب

یم نامزاس  تیعجرم  ماظن  دادتما  رد  هعیش  گنهرف  يارجم  رد  نیا  هک  تشاد  مدرم  اب  یسدقم  طابترا  هر )  ) ینیمخ ماما  هک  اجنآ  زا 
ماما و درف  هب  هک  نآ  زا  لـبق  ماـما ، هب  مدرم  قشع  تسادـق و  دوب  هتفرگ  ياـج  مدرم  ناـج  لد و  رد  عیـشت  یعاـمتجا  تیعقاو  .تفاـی 

بیان تلادع و  تهاقف و  سیدنت  ار  ماما  مدرم  دوب  یمالـسا  ياه  نامرآ  مالـسا و  هب  قشع  دـشاب ، طوبرم  وا  یـصخش  تایـصوصخ 
.دوب مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  نامز و  ماما  هب  نانآ  تبحم  زا  يوترپ  ماما  هب  نانآ  قشع  رذگهر ، نیمه  زا  دندید و  یم  نامز  ماما 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  تیالو ، تماما ، لثم  عیـشت  ياهدامن  اهرواب و  زا  بالقنا ، تکرح  یلـصا  حارط  ناونع  هب  هر )  ) ینیمخ ماما 
لوحت يرادیب و  مدرم و  جیسب  داشرا و  هب  دنتشاذگ و  شیامن  هب  ار  یبالقنا  ياهراتفر  تیودهم و ...  راظتنا و  تداهش ، هیقت ، رکنم ،
.دندرک تیریدم  ار  بالقنا  هنوگ  نیدب  تشاد و  ییازـسب  شقن  بالقنا  يزوریپ  دنور  رد  نیا  دنتخادرپ و  نویناحور  هیملع و  هزوح 

رگید دجاسم و  زرابم ، تیناحور  یمدرم  ياه  هکبش  اه ، ینارنخـس  اه ، هیمالعا  اهمایپ ، هلیـسوب  موادم  روطب  بالقنا ، لوط  رد  ناشیا 
نینط رکف و  ناج و  رد  درک و  قیرزت  میهفت و  مدرم  هب  ار  یمالسا  بالقنا  روعش  راعـش و  دنتفگ و  یم  نخـس  مدرم  اب  نکمم  لئاسو 

.تخاس یلجت  مدرم  نک  ناینب  ياهدایرف 
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تماما . 4-3-3

هطبار و هنوگ  ره  یهلا ، ياه  شزرا  نیناوق و  تیمکاح  ۀنیمز  رد  یمومع  تیلوئـسم  هب  نامیا  و  نآ ، موادت  تماما و  هب  داقتعا  ۀیاپرب 
همه ندومن  نک  هشیر  اه و  ماظن  نیا  نایماح  ربارب  رد  نایصع  دش و  یم  هدرمـش  دودرم  عورـشمان و  بصاغ ، ياه  ماظن  اب  يراکمه 
ماظن لکـش  رد  نآ  موادـت  تماما و  هب  داقتعا  ساـسا  رب  مدرم  .تشگ  یمیقلت  ریذـپان  باـنتجا  يا  هضیرف  اـهنآ  هب  هتـسباو  ياـهداهن 

، دیلقت عجرم  دح  رد  هیقف  يونعم  ذوفن  تردق  دنتسه و  اریذپ  گیژولوئدیا  کی  زا  شیب  ار  طیارشلا  عماج  هیقف  يربهر  هیقف ، تیالو 
زا يوریپ  تسا و  ادخ  مکح  نامه  وا  ياوتف  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  یگدنز  نوئش  هیلک  رد  تعاطا  تسا و  اهلد  رب  تموکح  ینعمب 

.تسا ادخ  لوسر  تعاطا  تیاهن  رد  ماما و  نامرف  زا  تعاطا  هیقف  یلو 

دـنا و هدومرف نییعت  تبیغ  نامز  ات  ار  اه  نیـشناج  نیـشناج و  شیوخ ، تافو  ماگنه  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دـندقتعم  ینیمخ  ماـما 
: دیامرف یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  دنشاب  نادرگرس  ات  دندرکن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  تما 

ماما اه ، نیشناج  نامه  درک و  نییعت  تبیغ  نامز  ات  ار  اه  نیشناج  نیشناج و  دربب ، فیرـشت  تساوخ  یم  ایند  زا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  »
نییعت ربهر  دندرک ، نییعت  ماما  اهنآ  يارب  دنشاب  ریحتم  هک  دنتـشاذگن  او  دوخ  هب  ار  تما  نیا  یلک  روط  هب  .دندرک  نییعت  مه  ار  تما 

(1) «. دندرک

اهر ریدم  ربهر و  نودب  ار  تما  دنشاب و  هدرکن  نییعت  نیـشناج  دوخ  يارب  تشادن  ناکما  ص )  ) مرکا ربمایپ  ینیمخ ، ماما  رظن  زا  اذل 
ةدنیآ هب  تبـسن  تسا  نکمم  هنوگچ  هدوب  هدروآ  مدرم  يارب  دیدج  ینید  دوب و  دوخ  تما  نارگن  هراومه  هک  يربمایپ  دنـشاب  هدرک 

؟ دشاب توافت  یب  دوخ  زا  دعب  تما  نیا 

تیالو . 4-3-4

ص:133

، یمالـسا بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  نارهت : ج 18 ، ینیمخ ، ماما  ياـهدومنهر  هعومجم  رون ، هفیحـص  ینیمخ ، هللا  حور  - 1
ص 174. ، 1369

هزومآ رب  دیکات  اب  یمالسا  بالقنا  تیوه  یناوخزاب  دشرا : یسانشراک  همان  نایاپ 
یعیش رکفت  رد  تیودهم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 207ناهفصا   هحفص 161 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12955/AKS BARNAMEH/#content_note_133_1
http://www.ghaemiyeh.com


يارب دـشاب ، یم  مالـسلا ) مهیلع   ) يدـه همئا  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  يارب  هک  یتیالو  یمالـسا ، بالقنا  ربهر  هر )  ) ینیمخ ماـما  رظن  زا 
.تسا مالسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  تیالو  ۀمادا  تبیغ ، نامز  رد  هیقف  تیالو  هعیش ، داقتعا  هب  تسا  تباث  مه  هیقف 

یهاگآ یمالسا  ماکحا  هب  هک  دریگب  رارق  یـصخش  دیاب  یمالـسا  ۀعماج  کی  تردق  مره  سأر  رد  هک  دنک  یم  مکح  عرـش  لقع و 
ۀفیظو نوچ  .دشاب  هتـشاد  یمالـسا  هعماج  ةرادا  رب  ییاناوت  دـیاب  نینچمه  .دـشاب  هتـشاد  تلادـع  تهاقف و  ینعی  دـشاب  هتـشاد  لماک 

رد ینامرآ  نینچ  ققحت  يارب  دیاب  اذل  .تسا  یهلا  ياه  شزرا  شرتسگ  مالـسا و  ماکحا  ءارجا  مالـسا ، هاگدید  زا  تموکح  یلـصا 
(1) .دریگب رارق  يوق  یسایس  شنیب  اب  نید و  هب  هاگآ  یصخش  يریگ ، میمصت  ردصم  نیرتالاب 

تـسا هدوب  ثحب  دروم  لوا  زا  هلأسم  نیا  دندقتعم  .دشاب  هدش  حرطم  هزات  هک  تسین  يا  هلأسم هیقف  تیالو  هک  دـندقتعم  ینیمخ  ماما 
يا هزات  زیچ  هیقف  تیالو  عوضوم  : » دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  .دـنا  هداد  رارق  لیلحت  یـسررب و  دروم  رتشیب  ار  عوضوم  اهنت  ناـشیا  و 

مکح نوچ  وکابنت ، تمرح  رد  يزاریـش  يازریم  مکح  تسا  هدوب  یـسررب  دروم  لوا  زا  هلأسم  نیا  هکلب  میـشاب  هدروآ  اـم  هک  تسین 
زا دـشاب ...  هدـش  فالتخا  عوضوم  رـس  رفن  دـنچ  نیب  هک  دوبن  یتواضق  مکح  .دوب  عابتالا  بجاو  مه  رگید  هیقف  يارب  هدوب  یتمکح 

رمع ۀلوبقم  زا  بلطم  نیا  دـیامرف : یم  زین  ینیئان  ياقآ  .دـنناد  یم  تباث  اهقف  يارب  ار  هللا  لوسر  نوئـش  ۀـمه  یقارن  موحرم  نیرخأتم 
بعـش میداد و  رارق  یـسررب  دروم  رتشیب  ار  عوضوم  طقف  ام  درادـن و  یگزاـت  هلأـسم  نیا  لاـح  ره  رد  .دوش  یم  هدافتـسا  هلظنح  نب 

هدیمهف ناهیقف  زا  يرایسب  هک  تسا  نامه  بلطم  الا  ددرگ و  نشور  هلأسم  ات  میتشاذگ  نایاقآ  سرتسد  رد  هدرک و  رکذ  ار  تموکح 
(2)  ...«. دنا

تیالو ناهیقف و  هماع  یباصتنا  تیالو  هیرظن  اب  هک  دـشاب  یم  ینیمخ  ماـما  یهقف  ياـه  هدروآرف  تادـیلوت و  زا  هیقف ، هقلطم  تیـالو 
.دراد توافت  دیلقت و ...  عجارم  ياروش  ۀماع  یباصتنا 

ص:134

ص 103. ، 1377 ناوج ، هشیدنا  نوناک  نارهت : تارایتخا ،) هلدا و  ینابم ، ، ) هیقف تیالو  ینارهت ، يوداه  يدهم  - 1
.150 ص 151 - يدازآ ، تاراشتنا  مق : هیقف ، تیالو  ینیمخ ، هللا  حور  - 2
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: ینعی هیقف  هقلطم  تیالو 

.یمالسا هعماج  تحلصم  زین  تسایس و  تموکح ، یمومع ، روما  هب  دیقت  - 1

هیلوا و ۀیهلا  ۀیعرف  ماکحا  بوچراچ  هب  دیقت  مدع  نینچمه  یـساسا و  نوناق  هلمج  زا  يرـشب  نیناوق  هیبسح و  روما  هب  دیقت  مدـع  - 2
(1) .هیوناث

تهاقف زا  يا  هزات یقلت  هیقف ، هقلطم  تیالو  هیرظن  .دنا  هدش هعسوت  هب  لئاق  تهاقف  زا  یقلت  رد  مه  تیالو و  ورملق  رد  مه  لحار  ماما 
.دنک یم  هئارا  ار 

تموکح لیکـشت  ترورـض  رب  دـنک و  یم  یحارط  بـالقنا  هدـنیآ  يارب  ار  هیقف  هقلطم  تیـالو  بـالقنا ، ریبک  راـمعم  بیترت  نیدـب 
.دزرو یم  دیکأت  یمالسا 

لمع رد  یلو  دـندوب ، دـقتعم  رظن  هطیح  رد  یمالـسا  تموکح  و  هیقف ) تیـالو   ) هیرظن نیا  هب  اربک  تبیغ  زا  سپ  هعیـش  ياـملع  رگا 
.دناشوپب لمع  هعماج  ینید  تموکح  هب  دنادرگ و  لمع  ورملق  دراو  ار  يروئت  نیا  هر )  ) ینیمخ ماما  تحارص  هب  یسک  دشن  هدید 

یعقاو ياـنعم  هب  هقف  اریز  تسا ؛ تموکح  لکـش  نیرتهب  ینید  تموکح  هک  تسا  هدـیقع  نیا  زا  یکاـح  هیقف  هقلطم  تیـالو  يروئت 
رد هیقف  تیـالو  هر ،)  ) ماـما شنیب  ساـسا  رب  .تسا  دـنمزاین  نآ  هب  بولطم  هعماـج  کـی  هک  تسا  ینیناوـق  همه  هدـنریگرب  رد  هملک 

هیقف یلو  راک  ینعی  تسا ؛ هللا  لوسر  هقلطم  تیالو  نامه  هیقف  تیالو  .تسا  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  هللا و  لوسر  تیالو  دادـتما 
رایتخا تسا و  نید  ماکحا  رب  تیالو  لامعا  هیقف  یلو  نأش  دومرف  یم  ینیئان  موحرم  هکنانچ  تسین ، یهقف  ماکحا  يارجا  رب  تراـظن 

(2) .تسا هللا  لوسر  رایتخا  نامه  هعماج ، هرادا  رد  وا 

داهتجا . 4-3-5

هچ رگا  دـندرک  ارجا  دـنتفرگ و  هدـهع  رب  هتـسیاش  وحن  هب  ار  بـالقنا  کیژولوئدـیا  شقن  ناـشیا  فرـشا ، فـجن  هب  ماـما  دـیعبت  اـب 
هدراهچ هک  اجنآ  زا  اما  دوب  مالسا  بتکم  ۀیاپ  رب  بالقنا  يژولوئدیا 

ص:135

ص 105. ، 1376 ین ، رشن  نارهت : هعیش ، هقف  رد  تلود  ياه  هیرظن  رویدک ، نسحم  - 1
تکرش نارهت ، مهن ، چ  یناقلاط ، دومحم  دیس  ۀمدقم  اب  مالسا ، رظن  زا  تموکح  ای  ۀلملا  هیزنت  ۀمالا و  هیبنت  ینیئان ، نیسح  دمحم  - 2

ص 351. ، 1378 راشتنا ، یماهس 

هزومآ رب  دیکات  اب  یمالسا  بالقنا  تیوه  یناوخزاب  دشرا : یسانشراک  همان  نایاپ 
یعیش رکفت  رد  تیودهم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 207ناهفصا   هحفص 163 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12955/AKS BARNAMEH/#content_note_135_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12955/AKS BARNAMEH/#content_note_135_2
http://www.ghaemiyeh.com


رب دوب  رارق  دوب  یمالـسا  ماکحا  يارجا  یعدم  هک  یتموکح  بلاق  ماظن و  تشذگ  یم  ص )  ) ربمایپ یمالـسا  تموکح  نامز  زا  نرق 
.دش یم  نییبت  مدرم  يارب  نشور  فافش و  روط  هب  دیاب  دوش ، يزیر  هیاپ  یتنطلس  میژر  ياه  هبارخ 

ناشیا دندومن  نشور  ار  هلأسم  نیا  دنتـشاد  هک  یهقفت  داهتجا و  ساسارب  هتـسیاش و  یمادقا  اب  نامز  نامه  رد  مه ، هر )  ) ینیمخ ماما 
ناشیا يدرجورب  هللا  تیآ  توف  زا  دعب  دـنیامن  یعامتجا  یـسایس و  هقف  هجوتم  ار  تیعجرم  داهتجا و  ات  دـندرک  يدایز  رایـسب  شالت 

یهقف و لئاسم  رد  هک  روطنامه  دنزادرپب و  يریگ  عضوم  هب  فلتخم  ياه  تیعقوم  ثداوح و  رد  ات  دنتـساوخ  تقو  عجارم  زا  ًامـسر 
.دنیامن فلکم  داشرا و  ار  مدرم  زین  روشک  يراج  لئاسم  روما و  رد  دننک ، یم  نایب  ار  مدرم  فیلکت  تدابع 

: دنک یم  فیرعت  هنوگنیا  ار  دهتجم  هر )  ) ماما

هب مکاح  گنهرف  ياهریوزت  اه و  هلیح  اب  دروخرب  شور  هب  ییانـشآ  دـشاب ...  هتـشاد  یهاـگآ  دوخ  ۀـنامز  لـئاسم  هب  دـیاب  دـهتجم  »
تیعقوم و كرد  نانآ و  هدش  هتکید  ياه  لومرف  نویسایس و  یتح  اه و  تسایس  تخانش  يداصتقا ...  دید  تریصب و  نتشاد  ناهج ،

یگژیو زا  دنک  یم  میسرت  ار  ناهج  رب  تموکح  يژتارتسا  تقیقح  رد  هک  مسینومک  يراد و  هیامرس  بطق  ود  فعـض  توق و  طاقن 
یمالـساریغ یتح  یمالـسا و  گرزب  ۀعماج  کی  تیاده  تسارف  شوه و  یکریز و  دیاب  دهتجم  کی  تسا  عماج  دهتجم  کی  ياه 

(1) «. دشاب ّربدم  ریدم و  ًاعقاو  تسا  دهتجم  نأش  روخ  رد  هک  يدهز  اوقت و  صولخ و  رب  هوالع  دشاب و  هتشاد  ار 

جیار حلطـصم و  داهتجا  اب  دنراد  تیعجرم  زا  هک  يراظتنا  زین  دـهتجم و  داهتجا و  زا  هر )  ) ماما تئارق  نیا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  اما 
يا هفیظو  دوش و  یمن  هجوت  هعماج  یلک  لئاسم  هب  هدوب و  رظندم  یهقف  تاعورف  لئاسم و  طقف  جـیار  داهتجا  رد  دوش  یمن  هدروآرب 

یبالقنا ریسفت  هر )  ) ینیمخ ماما  اذل  .تسین  لئاق  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  هب  دورو  رد  عجارم  املع و  يارب 

ص:136

ص 98. ج 21 ، نیشیپ ، رون ، هفیحص  - 1
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.دنک یلبق  رکفت  نیزگیاج  ار  رکفت  زرط  تشادرب و  نیا  ات  دریگ  یم  راک  هب  ار  دوخ  شالت  مامت  دهد و  یم  هئارا  داهتجا  زا  ار  دوخ 

یـسایس و لئاسم  رد  مه  دـننک و  یم  دـیلقت  عجارم ، ماما و  زا  يدابع  یهقف و  لـئاسم  رد  مه  مدرم  هک  مینیب  یم  بـالقنا  ناـیرج  رد 
نیا دنهد و  ناشن  مدرم  هب  ار  لامک  ریـسم  هفیظو و  مه  اهنآ  هک  دـنراد  راظتنا  دـننک و  یم  فیلکت  بسک  عجارم  ماما و  زا  یعامتجا 

.دشاب یم  مهم  رما  نیا  رد  ماما  تیقفوم  هدنهد  ناشن 

هیقت . 4-3-6

رامـش هب  تصخر  کی  هیقت  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رب  لاد  اهقف ، لاوقا  زین  و  ع )  ) ناموصعم زا  هلوقنم  ثیداحا  نآرق و  تایآ  هکنیا  اب 
؛ دریگ یمن  رارق  نید  هیلوا  یلـصا و  ماکحا  لزنم  رد  رگید ، ترابع  هب  تسا و  رارطـضا  دراوم  ترورـض و  هدنریگرب  رد  دـیآ و  یم 
رد یلو  تسا ؛ نآ  لاثما  داهج و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالـسا و  فراعم  غیلبت  مالعا و  ناـیب و  مالـسا  یلوا  لـصا  هک  ارچ 

هدـش لیدـبت  نید  رد  یلـصا  یلوا و  يراتـسیا  هب  ریخا  نارود  هژیو  هب  هعیـش و  هتـشذگ  خـیرات  زا  یهجوت  لباق  ياه  شخب  رد  لمع 
هدمآرد راکشآ  یتماهش  یب  يراکایر و  تروص  هب  یعقاوم  رد  هدش و  ترورض  تحلصم و  نیبام  ّللحم  هلوقم  نیا  هراومه  تسا و 

تهج رد  هک  ار  ییاه  ششوک  هجو  چیه  هب  هک  تسا  یکیتکات  يدنفرت  داقتعا ، نید و  نتشاد  ناهنپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و 
(1) .تسا ینید  یساسا  فیاظو  قیلعت  يارب  تنامض  کی  مکح  رد  دنک و  یمن  عطق  دریگ ، یم  ماجنا  نآ  ییاهن  يزوریپ 

نیا هب  دـندرک ، یم  لاـبند  ینید  رظنم  زا  ار  يوـلهپ ) میژر   ) دوـجوم طیارـش  هیلع  هناـیوج  هزراـبم  هقلع  یعوـن  هب  هـک  یناـسک  هـمه 
مدع يارب  مدرم  ءاملع و  هدننک  هیجوت  لاعف  تروص  هب  تشاد و  یلمع  يوق  ریثأت  هک  يرظن  ژد  نیا  رب  ات  هک  دندرب  یپ  مهم  عوضوم 

دمآ و دهاوخنرد  یعامتجا  ینید ، يراتسیا  ناونع  هب  ییوج  هزرابم  ضارتعا ، ییایوپ ، دندرگن ، هریچ  دوب ، هزرابم  هب  دورو 

ص:137

ص 302. نیشیپ ، تیانع ، دیمح  - 1
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، هیقت هلوقم  زا  تشادرب  هک  دـیدرگ  هتکن  نیا  هب  فوطعم  نایارگون  ياه  شـشوک  ساسا ، نیا  رب  .دوب  دـهاوخن  رـسیم  یناـینب  لوحت 
.تسا هعماج  رد  فرحنم  یتح  صقان و  یتشادرب 

تمواقم و شرگن  ياـیحا  يارب  تفاـیرد و  یبوخ  هب  ار  لکـشم  نیا  هک  تسا  یتیـصخش  نیرت  مهم  هر )  ) ینیمخ ماـما  ناـیم  نیا  رد 
قیاقح راهظا  تسا و  مارح  هیقت   » هک درک  مالعا  ًامـسر  داد و  رارق  هجوت  دروم  ار  هلوقم  نیا  هزرابم ، يادـتبا  زا  نآ ، زا  ییوج  هزرابم 

(1) .تسا هدش  یمارح  لعف  بکترم  دنک ، هیقت  طیارش  نیا  رد  املع  زا  سک  ره  هک  درک  دیکأت  و  غلب » ام  غلب  ول  بجاو و 

يزاس هدامآ  يارب  نیداینب  شالت  عقاو  رد  ماما  شرگن  نیا  داد  ناشن  هلئـسم  نیا  هب  ار  دوخ  قیمع  يرادافو  داقتعا و  زین  لمع  رد  ماما 
هداد و رارق  تیانع  دروم  زین  هیقف » تیالو   » باتک رد  ار  هیقت  عوضوم  ماـما  .دوب  ریگیپ  هزراـبم  کـی  تهج  مدرم  نویناـحور و  ینهذ 

هدـهع زا  دـنا ، هتـسشن اـه  هزوـح  رد  هک  يا  هضرع یب  ياـه  مدآ  نآ  هلب  : » دـیوگ یم  نیزگ  اوزنا  نویناـحور  زا  دـیدش  داـقتنا  نمض 
یمن رب  يراک  چیه  رد  یمدق  دنربب ، راک  هب  دنناوت  یمن  مه  ملق  هک  دنا  هضرع  یب  اهنآ  نوچ  دنیآ ؛ یمن  رب  تموکح  هرادا  لیکشت و 

(2) «. دنراد

یتهاقف ماقم  يارب  مالسا  ياهقف  تسین ، نارگید  رب  تسا ، مالسا  ياهقف  يارب  هک  یفیلاکت  : » دیوگ یم  زیمآداقتنا  ینایب  کی  رد  يو 
هیقت نارگید  يارب  هک  يدروم  رد  دیاب  مالـسا  ياهقف  .دـنیامن  ضارعا  نآ  زا  دـننک و  كرت  ار  تاحابم  زا  يرایـسب  دـیاب  دـنراد ، هک 

هب طوبرم  هیقت  دنتـشاذگ ، یمن  یقاب  ار  بهذم  دندرک ، یمن  هیقت  رگا  هک  دوب  بهذـم  مالـسا و  ظفح  يارب  هیقت  .دـننکن  هیقت  تسا ،
توکـس هیقت و  ياج  تسا ، رطخ  رد  مالـسا  تیثیح  مالـسا ، لوصا  یتقو  اما  دریگب ، روط  نآ  اـی  روط  نیا  ار  وضو  ًـالثم  تسا ، عورف 

« ییابآ نید  ینید و  هیقتلا   » ناونع هب  دناوت  یم  ایآ  دیوگب ، ار  ادخ  مکح  فالخ  ربنم  رـس  دورب  هک  دننک  راداو  ار  یهیقف  رگا  .تسین 
هیقت ياج  اجنیا  دنک ؟ تعاطا 

ص:138

، یقارع يدهم  دیهـش  تارطاخ  اه ، هتفگان  (، 1370 ( ) ششوک هب   ) اضر دمحم  يزاریـش ، دوعـسم و  روشهد ، دومحم ؛ یـسدقم ، - 1
ص 156. لوا ، پاچ  اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسوم  نارهت :

ص 127. ، 1377 هر ،)  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  نارهت : هیقف ، تیالو  ینیمخ ، هللا  حور  - 2
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دراو دـیابن  ددرگ ، راد  هکل  مالـسا  دـنک و  ادـیپ  جاور  ملظ  طاسب  ملظ ، هاگتـسد  رد  هیقف  کی  دورو  هطـساو  هب  دـشاب  انب  رگا  .تسین 
(1) «. تسین هتفریذپ  وا  زا  يرذع  چیه  دنشکب و  ار  وا  دنچ  ره  دوش ؛

رطخ رد  نید  لصا  تیوه و  رهوج و  هک  اجنآ  رد  هاگ  چیه  نیتسار  عیـشت  هک  تسا  هتکن  نیا  ندرک  هنیداهن  ددـصرد  ماما ، عقاو  رد 
بجوم مالعا  ياملع  توکس  رگا  هک  دنک  یم  دیکأت  زین  دوخ  هیملع » هلاسر   » رد ماما  ثیح  نیا  زا  .درامش  یمن  زاجم  ار  هیقت  تسا ،

(2) «. قح راهظا  تسا  بجاو  تامرحم ، ریاس  رب  دوش  وا  تأرج  بجوم  ای  ددرگ  وا  دییأت  بجوم  ای  دوش  ملاظ  تیوقت 

نـشور زا  هیقت  ندوب  بجاو  هر )  ) ینیمخ ماما  رظن  زا  .دننک  یم  حیرـشت  حـضاو  روط  هب  ار  هیقت  هلأسم  رارـسا  فشک  رد  ینیمخ  ماما 
ار یمکح  يرگید  اـی  دوخ  لاـم  اـی  سوماـن  اـی  نوخ  ندرک  ظـفح  يارب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  هیقت  ینعم   » .تسا لـقع  ماـکحا  نیرت 

(3) «. دهد ماجنا  تعیرش  نازیم  فالخرب  یلمع  ای  دیوگب  عقاو  فالخرب 

رامش هب  رصاعم  عیـشت  یـسایس  هشیدنا  رد  هنایوج  هزرابم  زین  يداقتنا و  هشیدنا  بلاج  ياه  هنومن  هلمج  زا  هیقت  باب  رد  ماما  هاگدید 
مالعا مارح  ار  نآ  دننک ، یم  زیوجت  ار  هعماج  طیارـش  لباقم  رد  یلمع  یب  هیقت ، هانپ  رد  يا  هدع  هک  نیا  هظحالم  اب  ناشیا  .دـیآ  یم 

شیدنا تحلصم  نامتفگ  تشادرب و  ار  تنطلس  میژر  هیلع  هزرابم  مهم  عناوم  زا  یکی  هیقت ، باب  رد  یـشرگن  نینچ  دیدرت  یب  .درک 
.دیشخب لوحت  یسایس  يراتفر  ات  ار  هیقت 

( تناید نیع  تسایس  لصا   ) تسایس نید و  طابترا  . 4-3-7

ندرک هنیداهن  نید و  زا  يرثکادح  حیضوت  مزلتسم  تیناحور ، هیحان  زا  ناریا  رد  یعامتجا  یسایس و  لوحت  هنوگ  ره  هک  دوب  یعیبط 
، یعامتجا یسایس و  روما  رد  تیناحور  نید و  تلاخد  هب  تبسن  اهدیدرت  کش و  دوکر و  لصف  رد  دیدرت  نودب  .دوب  هعماج  رد  نآ 

هب يرظن و  ظاحل  هب 

ص:139

ص 135. نیشیپ ، ینیمخ ، هللا  حور  - 1
.397 ص 402 - ، 1365 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  نارهت : لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  ینیمخ ، يوسوم  - 2

ص 128. ، 1369 ات ، یب  اج ، یب  رارسا ، فشک  ینیمخ ، هللا  حور  - 3
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، یمالـسا هفلتؤم  ياه  تئیه  ياه  تیلاعف  ناریا ، تفن  ندـش  یلم  تضهن  مالـسا ، ناییادـف  شبنج  نوچ  ییاـه  تکرح  یلمع ، هژیو 
رد اه  یناحور  املع و  زا  یخرب  يدرف  تازرابم  زین  اهنآ و  رد  تیناحور  زا  یفیط  روضح  لـیلد  هب  نآ  لاـثما  یمالـسا و  لـلم  بزح 

نید زا  يرثکادـح  فـیرعت  یـسانشزاب  تهج  رد  ناـیوزوح ، هزوـح و  ناـیم  رد  ناـنآ  تیعقوـم  ندـش  هتـساک  مغر  یلع  هرود ، نیا 
.تسا یندشانراکنا 

«، هیقف تیالو  «، » رارسا فشک   » ياه باتک  رد  هژیو  هب  ات 1320 و  ياه 1357  لاس  لوط  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  يرکف  ياه  شـشوک 
زا رتارف  اه  هاگدـید  نیا  حرط  .دوب  رت  هتـسجرب  همه  زا  یـسایس  ياه  هیمـالعا  اـه و  ینارنخـس  زین  و  هلیـسولا » ریرحت  «، » عیبلا باـتک  »

ایوپ و هنالاعف و  ًالماک  ریسفت  هوالع  هب  تسکش و  ار  تسایـس  رد  تیناحور  تلاخد  دورو و  تسب  نب  هک  دوب  يو  یلمع  ياه  شالت 
رب رظان  تاروتـسد  ماـکحا و  نمـضتم  يرثکادـح و  فیرعت  نید  زا  ماـما  فیرعت  .درک  هئارا  نآ  ياـهدرکراک  نید و  زا  رگن  عماـج 

طباور رب  رظان  ًافرـص  ار  نید  هک  تفرگ  یم  رارق  نید  زا  یلقادـح  فیرعت  لباقم  رد  دوب و  ادـخ  اـب  ناـسنا  ناـسنا و  اـب  ناـسنا  هطبار 
هک تسا  یناسک  نید  دنتلادع ، قح و  لابند  هب  هک  تسا  يدهاجم  دارفا  نید  مالـسا  : » دوب دقتعم  ماما  .تسناد  یم  دـنوادخ  اب  ناسنا 

، دـننک یم  یفرعم  يرگید  روط  ار  مالـسا  اه  نیا  اما  تسا ؛ رامعتـسا  دـض  مدرم  نازراـبم و  بتکم  .دـنهاوخ  یم  لالقتـسا  يدازآ و 
نیا يارب  دوش ، یم  هضرع  هیملع  ياـه  هزوح  رد  هک  یـصقان  لکـش  .دروآ و  دوجو  هب  هماـع  ناـهذا  رد  مالـسا  زا  یتسرداـن  روـصت 

، دنـشاب تضهن  شبنج و  شـشوک و  رد  ناناملـسم  دنراذگن  دـنریگب و  نآ  زا  ار  مالـسا  یتایح  یبالقنا و  تیـصاخ  هک  تسا  روظنم 
هک دنشاب  هتـشاد  يا  یگدنز  هک  نانچ  دنک  نیمأت  ار  ناشتداعـس  هک  دنروایب  دوجو  هب  یتموکح  دنـشاب ، مالـسا  ماکحا  يارجا  لابند 

(1) «. تسا ناسنا  نأش  رد 

عوضوم عقاو ، رد  هک  دـش  هیقف » تیـالو   » هب موسوم  ماـما  یتـموکح  هیرظن  هئارا  يارب  ینهذ  همدـقم  کـش ، نودـب  شرگن ، عون  نیا 
يارب هکلب  مالسا  دروم  رد  اهنت  هن  ار  یگژیو  نیا  ماما ، .دوب  تسایس  نید و  هلوقم  یگتخیمآ  موزل  مالسا و  ندوب  یسایس  نآ  یساسا 

لئاق نید  ناونع  هب  نید 

ص:140
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دشاب نیا  شتوعد  هک  دوش  یمن  زگره  هدش  خسم  حیـسم  بهذم  دندرک ، خسم  مه  ار  حیـسم  بهذم  یتح   » هک تسا  دقتعم  تسا و 
(1) «. دینک تدابع  طقف  هک 

عبانم هک  ثیدح  ياه  باتک  نآرق و  : » دراد یم  حیرـصت  یگدنز ، نید  ناونع  هب  مالـسا  هب  تبـسن  دوخ  هنارگن  عماج  لیلحت  رد  يو 
تیعماج و ظاحل  زا  دوش ، یم  هتـشون  عجارم  رـصع و  نیدـهتجم  طسوت  هک  هیلمع  ياه  هلاسر  اب  تسا ، مالـسا  تاروتـسد  ماـکحا و 
زا نآ ، يدابع  تایآ  اب  نآرق  تاـیعامتجا  تبـسن  .دراد  تواـفت  یلک  هب  دـشاب ، هتـشاد  دـناوت  یم  یعاـمتجا  یناگدـنز  رد  هک  يرثا 

، دراد رب  رد  ار  مالـسا  ماکحا  ۀمه  تسا و  باتک  هاجنپ  دودح  هک  ثیدح  باتک  هرود  کی  زا  تسا ! رتشیب  مه  کی  هب  دـص  تبـسن 
؛ تسا تایقالخا  هب  طوبرم  مه  ماکحا  زا  يرادقم  .تسا  راگدرورپ  هب  تبسن  ناسنا  فیاظو  تادابع و  هب  طوبرم  باتک  راهچ  هس – 

(2) «. تسا هعماج  ریبدت  تسایس و  قوقح و  تایداصتقا ، تایعامتجا ، هب  وطبرم  مه  هیقب 

زا یکی  ور ، نیا  زا  درادـن ، دوجو  یلوحت  چـیه  ناکما  دوجوم ، ياه  شرگن  نتـسکش  مه  رد  نودـب  هک  دوب  هتفاـیرد  یبوخ  هب  ماـما 
(3) «. تسا تسایس  شمامت  مالسا  هللاو   » دنک یم  دیکأت  هک  نانچ  دوب  تسایس  نید و  یگتخیمآ  يو  تایرظن  يزکرم  ياهروحم 

تشاد و رظن  ریز  ار  نآ  تالوحت  روشک و  لئاسم  قیقد  روط  هب  دوخ  هکنیا  رب  هوـالع  هلأـسم ، نیا  هب  لـماک  داـقتعا  اـب  ماـما  نیارباـنب 
طباور سلجم ، تابوصم  اه و  همان  نییآ  .دـننک  رظن  راهظا  مه  اهنآ  هک  تساوخ  یم  نویناحور  عجارم و  رگید  زا  درک  یم  تلاـخد 

تفلاخم و موزل ، تروص  رد  دننک و  یـسررب  تلم  عفانم  روشک و  حـلاصم  عرـش و  اب  قباطت  رظن  زا  ار  روشک و ...  یجراخ  یلخاد و 
.دننک هزرابم 

هطلس یفن  لالقتسا و  . 4-3-8

ص:141

، لوا پاچ  یمالـسا ، داشرا  ترازو  هناخپاچ  یماهـس  تکرـش  تاراشتنا  نارهت : رون ، هفیحـص  هللا ، حور  ماما ) ، ) ینیمخ يوسوم  - 1
ص 167. لوا ، ج  ، 1361

ص 5. نیشیپ ، هیقف ، تیالو  ینیمخ ، هللا  حور  - 2
ص 62. ج 1 ، نیشیپ ، رون ، هفیحص  هللا ، حور  ماما ) ، ) ینیمخ يوسوم  - 3
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مامت دندوب  دقتعم  تسناد و  یمن شیب  یلایخ  باوخ و  بناجا  تلاخد  روضح و  اب  ار  روشک  يدازآ  لالقتـسا و  دشر و  ینیمخ  ماما 
: دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  .دنشاب  یم  اهنآ  روما  رد  بناجا  تلاخد  زا  ناناملسم  تالکشم  اه و  یتخبدب 

زا یبنجا  تلاخد  دوجو  اب  يدازآ  لالقتـسا و  دـشر و  اریز  تسا  روشک  زا  پچ  تسار و  بناجا  يدایا  عطق  ام  راعـش  لاح  همه  رد  »
شیب یلاـیخ  باوخ و  یماـظن  يداـصتقا و  یگنهرف ، یـسایس و  زا  معا  روشک ، روـما  زا  يرما  ره  رد  بتکم ، کلـسم و  سنج و  ره 

اهنت دـیایب  راک  يور  هک  یمیژر  ره  دـشاب  هتـشاد  دوجو  سیلگنا  يوروش و  اکیرمآ ، ًاـصوصخ  بناـجا  تلاـخد  رگا  اریز  تسین ... 
زا اه  يردلق  و  اه   يرگلواپچ  فرط و  کی  زا  اه  تیمورحم  اه و  یتخبدـب  همادا  تلم و  نتـشاد  هگن  بقع  يارب  دوب  دـهاوخ  یتلآ 

(1) «. تسا نانآ  تاردقم  رد  بناجا  تلاخد  زا  نیملسم  ياه  يراتفرگ  اه و  یتخبدب  مامت  اریز  رگید ، فرط 

يزیتس ملظ  . 4-3-9

، وکاـبنت ثداوح  اـب  خـیرات  فلتخم  عطاـقم  رد  هیحور  نیا  هک  دـننک  یم  یفرعم  عیـشت  یتاذ  تلـصخ  ار  يزیتـس  ملظ  ینیمخ ، ماـما 
نیا رد  ناشیا  .دروآ  مهارف  یمالسا  گرزب  بالقنا  يارب  ار  هنیمز  درک و  ادیپ  رولبت  تفن و ...  تعنـص  ندش  یلم  هطورـشم ، تضهن 

: دنیامرف یم  هنیمز 

هب هعیـش  خـیرات  مامت  رد  هک  تسا  ملظ  يروتاتکید و  ربارب  رد  مایق  تمواقم و  نونک ، ات  زاغآ  زا  عیـشت  یتاذ  ياه  تلـصخ  زا  یکی  »
هداتفا قافتا  یثداوح  ریخا ، لاس  دص  رد  تسا  هدوب  ینامز  ياه  عطقم  زا  یضعب  رد  تازرابم  نیا  جوا  هک  دنچ  ره  .دروخ  یم  مشچ 
ناوارف تـیمها  لـباق  وکاـبنت و ...  شبنج  تیطورــشم ، بـالقنا  تـسا  هتــشاد  يریثأـت  تـلم  زورما  شبنج  رد  مادـک  ره  هـک  تـسا 

(2) «. تسا

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 4-3-10

ص:142

ص 113. ج 2 ، نیشیپ ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، هللا  حور  - 1
ص 188. ج 4 ، نیشیپ ، - 2
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نیملسم ۀمه  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دنتشاد  رارـصا  هتکن  نیا  رب  دوخ  ياه  مایپ  اه و  ینارنخـس  رد  هشیمه  ینیمخ  ماما 
.دنک یلاخ  هناش  نآ  زا  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا و  بجاو 

: دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ناشیا 

يرگید رب  بجاو و  یکی  رب  هک  تسین  يزیچ  کـی  تسا ، بجاو  سک  همه  هب  هک  تسا  يروـما  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »
(1) «. میفلکم ام  همه  هن ،

اپرب یبوـخ  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دـش  دـهاوخ  اـپرب  یبوـخ  هـب  یناـمز  رد  ضئارف  رگید  دـندقتعم  هر )  ) ینیمخ ماـما 
: هک دنراد  یم  نایب  هنیمز  نیا  رد  .دوش  ارجا  یبوخ  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دش  دهاوخ 

ارجا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  دش  دـهاوخ  اپرب  ًارهق  ضئارف  رگید  دوش و  ادا  یبوخ  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  »
هب رما  دـنیامن  فلت  ار  مدرم  ياه  تایلام  دـننک و  فرـص  دوخ  لیم  هب  دـنریگب و  ار  مدرم  لاوما  دـنناوت  یمن  ناـشلامع  هملظ و  دوش 

(2) «. دنک یم  ملظ  اب  تفلاخم  ملاظم و  ّدر  مالسا و  هب  توعد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

دناد یم  بجاو  ناناملـسم  ۀمه  رب  ار  نآ  دـناد و  یم  عیـسو  رایـسب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هریاد  هر )  ) ینیمخ ماما  نیاربانب 
رما اب  دوش و  یم  يریگولج  تسا  یمالـسا  هعماج  تافآ  زا  هک  يراب  دنب و  یب  داسف و  یتلادع و  یب  ملظ و  رکنم ، زا  یهن  اب  هک  ارچ 

هلأسم هب  هنایوج  هزرابم  یبالقنا و  ةرهچ  هر )  ) ینیمخ ماما  عقاو  رد  .دش  دهاوخ  يراس  يراج و  هعماج  رد  مالسا  ماکحا  فورعم ، هب 
.دنداد رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

اروشاع مایق  تداهش و  گنهرف  . 4-3-11

ص:143

ص 84. ج 18 ، نیشیپ ، - 1
ص 158. نیشیپ ، هیقف ، تیالو  ینیمخ ، هللا  حور  - 2
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، تفرگ رارق  یعیـش  نارکفتم  ریـسفت  زاـب  یـسانشزاب و  دروـم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا  شیپ  ههد  دـنچ  رد  هک  یمیهاـفم  هـلمج  زا 
دـهد و یم  لیکـشت  ار  هعیـش  یخیراـت   - یبـالقنا تیوـه  یـساسا  شخب  دـیدرت ، نودـب  هک  دوـب  اروشاـع  ماـیق  تداهـش و  عوـضوم 

.تسا هدرک  افیا  ملظ  هیلع  هعیش  ییوج  هزرابم  هنایارگ و  تلادع  قطنم  نییبت  رد  ینیداینب  شقن  نآ ، یسانشزاب 

نودب .تسا  هتفای  يا  هدرتسگ باتزاب  یعیش  رکفت  ینابم  رد  نآ  حور  دراد ، دوجو  مالـسا  هزومآ  تیلک  رد  تداهـش  موهفم  دنچ  ره 
.تسا مالسا  سدقم  ياه  هژاو هلمج  زا  تداهش  دیهش و  هژاو  دیدرت ،

هعیش و گنهرف  ریذپان  کیکفت  ءزج  زورما  هب  ات  نینوخ  دادیور  نآ  زا  سپ  ع )  ) نیسح ماما  تداهـش  مایق و  تشاد  یمارگ  عوضوم 
يزیگنا تفگش  لکش  هب  ع )  ) نیسح ماما  تداهـش  تشاد  گرزب  نآ و  ياه  يرادازع  مرحم و  دیدرت  نودب  .تسا  هدوب  نآ  نتم  رد 

.تسا هدروآ  یپ  رد  ار  هعیش  یخیرات  كرحت  ییایوپ و  زمر  هدوب و  رترثؤم  هعیش  ییاسانش  رد  تاصخشم  هوجو و  ریاس  زا 

رثأت نوخ و  اب  مأوت  هراومه  دنچ  ره  تسا و  هدش  ون  یهاگن  ع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  مایق  هلوقم  هب  هعیـش ، نیون  گنهرف  تایبدا و  رد 
زا توافتم  فیراعت  نّیبم  لاح ، نیع  رد  دهد ، یم  حیضوت  ار  هعقاو  نیا  زا  يدولآ  زمر  یقلت  یعون  هب  هدوب و  هیرگ  یناوخ و  هیثرم  و 

يارب ار  نآ  ياه  مایپ  هثداح و  نیا  نآ ، يزیگنا  نزح  رثا  رانک  رد  نیون ، یقلت  هک  يوحن  هب  تسا ، یلبق  هناراگن  عیاـقو  ياـه  شرگن 
.تسا هداد  لکش  ار  البرک  مایق  هب  تبسن  یلبق  هرگن  زا  توافتم  يدرکیور  عقاو ، رد  هدرک و  يدربراک  هعیش 

هب ًاـمومع  هتفرگ و  رظن  رد  ار  ـالبرک  عیاـقو  زیمآ  نزح  ناـیب  یناوـخ و  هـیثرم  ًافرـص  دنـسپ ، ماوـع  يداـیز  دـح  اـت  یتنـس و  درکیور 
شریذپ رب  هوالع  نیون  درکیور  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  دیکأت  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  تیمولظم  نایب  اب  البرک  ياهدادیور  یـسیونزاب 

عیاقو شیالاپ  مایق و  يارو  رد  دوجوم  قطنم  تخانـش  هب  ار  دوخ  هجوت  ًاتدمع  البرک  هثداح  زیمآ  نزح  نایب  و  ع )  ) تیب لها  رب  ءاکب 
یگدنهد مایپ  لیلحت  هیزجت و  لابند  هب  دهد ، یم  لکش  هک  یتایبدا  رد  هتشاد و  فوطعم  نآ 

ص:144
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یقطنم یبالقنا و  يا  هژیو راک  شرگن  نیا  عقاو ، رد  .تسا  تداهش  هزرابم و  تمواقم و  يارب  نآ  نداد  رارق  وگلا  زین  یـشخب و  رثا  و 
.ق لاس 61  ثداوح  نورد  رد  ار  رورپزرابم 

.دناد یم  ناشیا  هار  زا  یباتژک  و  ع )  ) نیسح ماما  گرزب  فده  زا  نتساک  ورف  ار  نآ  زا  ریغ  يریسفت  ره  دیوج و  یم 

بزح یمالـسا و  هفلتؤم  ياه  تیعمج  سپـس ، یـس و  لیاوا  تسیب و  ههد  رد  مالـسا  ناییادف  شقن  دنچ  ره  ثحب ، دروم  نارود  رد 
یفرعم يرورپزاب و  رد  دنتفرگ ، لکش  اهنآ  اب  طابترا  رد  ای  تیناحور و  هعماج  نورد  رد  شیب  مک و  هک  لهچ  ههد  رد  یمالـسا  للم 

.تسا یندشانراکنا  نآ  لاثما  دنوادخ و  يارب  هزرابم  تداهش و  نوچ  یمیهافم  نتخاس  هنیداهن  سپس ، و 

ياه هنیمز  ات  داد  هئارا  ار  نآ  لاثما  ملظ و  هیلع  هزرابم  تداهـش ، داهج ، نوچ  یمیهاـفم  زا  نیون  یحیـضوت  هعیـش ، یـشلاچ  تاـیبدا 
.دنک هیجوت  هعیش  یخیرات  يرکف –  هاگتسد  رد  ار  يولهپ  میژر  هیلع  هزرابم  هنوگ  ره  يرظن 

نییبت يارب  تداهش  داهج و  میهافم  زیهجت  نآ و  ندرک  يدربراک  اروشاع و  رکفت  يایحا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  شقن  نایم  نیا  رد  اما 
يو ياه  ینارنخـس  اه و  هیمالعا  رد  طابترا  نیا  رد  هک  يددـعتم  ياه  شرازگ  زا  ریغ  هب  .تسا  یـساسا  تموکح ، اب  هزراـبم  يرظن 

.دراد رارق  البرک  هثداح  اروشاع و  فرگـش  ریثأت  تحت  داهج  هزرابم و  هلوقم  هب  هیقف » تیالو   » باتک رد  ماما  هاگن  تسا ، هدـش  ناـیب 
هب .دوب  هعقاو  نیا  ریثأت  تحت  دش ، زاغآ  لهچ  ههد  رد  هک  هر ،)  ) ماما تضهن  يداقتعا  ياه  هیاپ  نیرت  یـساسا  زا  یکی  دیدرت  نودـب 

دنویپ دوجوم  داح  یـسایس  ياه  ترورـض  اـب  ار  ـالبرک  ةرطاـخ  دوخ ، نأـش  مه  یعیـش  ملکتم  ره  زا  رتشیب  ماـما  تیاـنع : رتکد  ریبعت 
(1) «. دز

: دیامرف یم  دناد و  یم  اروشاع  مایق  زا  هتفرگ  تأشن  نویدم و  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  ینیمخ  ماما 

ص:145

ص 331. نیشیپ ، رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  ياه  هشیدنا  تیانع ، دیمح  - 1
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بالقنا میوش ، زوریپ  میتسناوت  یمن  ام  زورما  دوبن ، ع )  ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  مایق  رگا  هک  میـشاب  اـنعم  نیا  هجوتم  همه  دـیاب  اـم  »
(1) «. تسا نآ  یهلا  میظع  بالقنا  اروشاع و  زا  ییوترپ  ناریا  یمالسا 

، ناریا مدرم  بالقنا  اروشاع و  مایق  دنویپ  اب  دـندیزرو و  یم  دـیکأت  هعماج  ناینب  رد  قیمع  یبالقنا  میظع و  یلوحت  ترورـض  هب  ماما 
قیداصم زا  ار  یهاش  متس  یتوغاط و  میژر  دندومن و  دیکات  نآ  رب  دنتسناد و  مزال  ار  یمالسا  دنم  ماظن  هعماج  هب  ندیـسر  يارب  مایق 
تازراـبم هفـسلف  ةدـنهد  حیـضوت  اروشاـع  هک  نیا  هب  تیاـنع  اب.دنتـسب  نآ  مادـهنا  هب  تمه  رمک  دـندومرف و  یفرعم  رکنم »  » نـشور

يارب داهج  هزرابم و  لمع و  ۀـصرع  رد  ار  نآ  ناهنپ  میهاـفم  هک  تسا  نیا  هر )  ) ینیمخ ماـما  یلـصا  شـشوک  تسا ، هعیـش  یـسایس 
رادـفده و یتـکرح  تروص  هب  هدومن و  جراـخ  کـیژارت )  ) زیگنا مغ  هعقاو  کـی  تلاـح  زا  ار  نآ  دـنک و  كرد  مهف و  لـباق  مدرم 

.دنک هئارا  دنریگب ، سرد  امنهار  کی  ناونع  هب  نآ  زا  دیاب  ناناملسم  هک  یلوصا 

ياه هزومآ  هلمج  زا  هک  ع )  ) نیـسح ماـما  ماـیق  هژیو  هب  نآ  شوح  لوح و  ياـه  ثحب  تداهـش و  داـهج و  عوضوم  تروص ، ره  رد 
نارکفتم تفرگ و  رارق  ریسفت  زاب  یسانشزاب و  دروم  یمالسا  بالقنا  زا  شیپ  ياه  ههد  رد  دیآ ، یم  رامش  هب  هعیش  گنهرف  یساسا 

نورد يراک  زاس و  ناونع  هب  دـنداد و  ماجنا  یناوارف  يرکف  ياـه  شـشوک  نآ  يرورپزاـب  حرط و  رد  ینیمخ  ماـما  صوصخب  هعیش 
تافارخ و ندودز  نآ ، ۀـجیتن  نیرت  يروف  هک  دـندرک  حرطم  یعیـش  هشیدـنا  رد  يرکف  نیداینب  میهاـفم  زیهجت  ياتـسار  رد  یبهذـم 

طیارـش رد  تشاد ، يا  هژیو  هاگیاج  هعیـش  ۀشیدنا  ياه  ناینب  رد  تالوقم  نیا  دـنچ  ره  .دوب  ع )  ) نیـسحلا هللادـبع  یبا  مایق  زا  ماهوا 
ییاه هژیو راک  تفایزاب و  ار  دوخ  یساسا  هار  البرک ، ياهدادیور  شقن  میهافم و  نیا  هعیـش ، یـسایس  نیون  هشیدنا  نورد  رد  دیدج 

.دش هتفرگ  راک  هب  نآ  نوماریپ  لئاسم  هزرابم و  يرظن  نییبت  هیجوت و  تهج  رد  درک و  ءافیا  نا  زا  یتنس  تاراظتنا  زا  رتارف 
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مود راتفگ  - 4-4

( هر  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  نامرآ و  رد  یمالسا  بالقنا  فیرعتزاب  تیودهم و  هزومآ  . 4-4-1

هراشا

ساسا رب  هعماج  یناوخزاب  لـیلحت و  هب  یعاـمتجا ، یگنهرف –  هاگدـید  ساـسارب  هک  تسا  ینادنمـشیدنا  نیرتزراـب  زا  ینیمخ  ماـما 
ياه تسب  نب  زا  هعماج  تفر  نورب  يارب  یهار  یجنم ، راظتنا  زا  تسرد  ریـسفت  اب  اـت  تسا  هدیـشوک  هتخادرپ و  تیودـهم  گـنهرف 

ینیمخ ماـما  هشیدـنا  نهذ و  رد  یمالـسا  بـالقنا  یتـیوه )  ) یتـفرعم نـیریز و  هیـال  ناوـنعب  تیودـهم  هزوـمآ  .دـبایب  تـبیغ  رـصع 
.مینک یم  حرطم  ریز  ياه  هفلؤم  رد  ار  درکیور  نیا  لاجم  نیا  رد  هک  دراد  توافتم  يدرکیور 

( هر  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  جرف  راظتنا  يژتارتسا  . 4-4-1-1

رد لدع  تیمکاح  يرارقرب  هب  دیما   » يانعم هب  رگید  هک  دـش  فیرعت  زاب  يا  هنوگ  هب  یمالـسا  بالقنا  دـنیارف  رد  جرف  راظتنا  موهفم 
بالقنا و حالـصا ، يارب  يداقتعا  یلمع و  یحور و  یگدامآ  ، » راظتنا هکلب  تسین ، یهلا » ي  هلخادـم اـب  ناـسنا  يراگتـسر  هدـنیآ و 
رد مدرم  تیلوئسم  يانعم  هب  هکلب  تسین ، یعامتجا  تیلوئـسم  بلـس  يانعم  هب  رگید  زین  تبیغ  روط  نیمه  .تسا  ناهج » عضو  رییغت 

ع)  ) ماـما يربـهر  نیـشناج  دـناوتب  هک  تسا  يربـهر  نییعت  دوخ و  یعاـمتجا  يونعم و  یگدـنز  يربـهر ، ناـمیا ، تشونرـس ، نییعت 
(1) .دشاب

عماوج رد  طیارـش  دوبهب  يارب  یـسایس  ي  هزرابم هک  دوب  نآ  يانعم  هب  هاش  تردق  ینوناق  ندرک  دودـحم  يارب  املع  رارـصا  عقاو  رد 
کی رارقتـسا  يارب  دنناوت  یم  دوخ  مدرم  زور ، نآ  ندیـسر  ارف  ات  ددرگ و  بیاغ  ماما  روهظ  هب  لوکوم  اهنت  دـیابن  تسا و  زاج  هعیش 
رارق ییاه  هاگدید  لباقم  رد  تبیغ  رـصع  رد  راظتنا  موهفم  زا  دـیدج  كاردا  روصت و  عون  نیا  دـننک  مایق  یتموکح  ي  هنالداع ماظن 

اضق و هب  نداد  اضر  تشونرس و  ریدقت و  شریذپ  هب  توعد  ار  دارفا  يویند ، ماکح  تیعورشم  مدع  لصا  رب  دیکأت  اب  هک  تفرگ  یم 
یم عورشمان  ياه  تموکح  شریذپ  زا  یشان  ردق 
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هعماج رد  ینیرفآ  كرحت  تهج  یـسایس  یتدیقع و  ياه  شزرا  يایحا  يانعم  هب  هک  میهافم  هب  شرگن  عون  رد  لوحت  نیا  .دـندومن 
مهارف اب  دـیاب  نآ  ساسا  رب  هک  دوب  مالـسا  نید  یتخانـش  هعماـج  داـعبا  هب  فرـص  یتسیلائدـیا  یناـبم  زا  تکرح  یعون  رگناـیب  دوب ،
ققحت راـظتنا  اـت  هکنآ  هن  تسج  هرهب  یهلا  ماـظن  رارقتـسا  يارب  ور ، شیپ  لقادـح  ياـه  تـصرف  زا   (1)« ینالقع ینیرتکد   » دـندومن

: دزاس یم  ناشن  رطاخ  هیقف » تیالو   » باتک رد  ینیمخ  ماما  هکنانچ  دوش  لیطعت  یمالـسا  تعیرـش  لوصا  ماکحا و  ینامرآ ، طـیارش 
(2) «. تسا رتشیب  مه  کی  هب  دص  تبسن  زا  نآ  يدابع  تایآ  اب  نآرق  تایعامتجا  تبسن  »

داجیا يارب  عیشت  ناهج  رد  یـسایس  یتدیقع و  تالوحت  هب  رجنم  اتـسار ، نیا  رد  هتفرگ  تروص  ياه  شالت  یموهفم و  تالوحت  نیا 
ار ماما  نیـشناج  هیقف  دـناسر و  دوخ  لوحت  جوا  هب  ار  راـظتنا  موهفم  هک  ینیمخ  ماـما  .دـش  هیقف  تیـالو  رب  ینتبم  یمالـسا  تموکح 
ییاپرب و رد  مدرم  تارایتخا  نیرت  هدرتسگ  زا  نآ  عبت  هب  تسناد و  اه  تیلوئـسم  نیرت  هدرتسگ  زین  تارایتخا و  نیرت  هدرتسگ  ياراد 

مهف يارب  ار  هار  تسناد و  نانآ  دوخ  تسد  هب  ار  نانآ  یعامتجا  یسایس و  تشونرس  تفگ و  نخس  نامکاح  اه و  تموکح  يدوبان 
ماما تضهن  رـصع  رد  نارظتنم  ور  نیا  زا  .دروآ  مهارف  مِهِـسفنِأب » ام  اوّریُغی  یّتح  ٍموِقب  اـمّریُغی  ـال  هللا  ّنا   » هیآ نیا  ةدرتسگ  یمومع و 

هب ار  نارظتنم  تبثم ، راظتنا  دـندرک  افیا  ار  شقن  نیرتشیب  نآ  دربشیپ  رد  دـندیدرگ و  تضهن  یلـصا  رـصانع  ءزج  دوخ  هر )  ) ینیمخ
.دنک یم  قیوشت  یتوافت  یب  زا  جورخ 

هب تبسن  هنالعفنم  شرگن  در  نمض  داد و  رارق  يدج  هجوت  دروم  راظتنا  زا  ار  ینوگانوگ  ریـسافت  هزرابم  يادتبا  زا  هر )  ) ینیمخ ماما 
میتسه فلکم  ام  : » دراد یم  نایب  هیقف  تیالو  باتک  رد  يو  .درک  نییبت  هدننک  لاعف  راک  زاس و  کی  تروص  هب  ار  نآ  راظتنا ، هلوقم 

( جع  ) نامز ماما  ات  راذگب  دییوگن  دیزومایب و  مدرم  هب  ار  مالسا  هک  دیتسه  مالـسا  يافلخ  یتروص  رد  امـش  مینک ...  ظفح  ار  مالـسا 
؟ دیناوخب دیآ ، جع )  ) نامز ماما  یتقو  ات  دیراذگ  یم  تقو  چیه  ار  زامن  امش  .دیایب 
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نامز ماما  ات  داد  جاور  ار  یـصاعم  دـیاب  تفگ : یم  هک  دیـشاب  هتـشادن  ار  نیمخ  مکاح  قطنم  تسا ، زامن  زا  رت  بجاو  مالـسا  ظـفح 
(1) «. دنک یمن  روهظ  جع )  ) ترضح دنکن  ادیپ  جاور  تیصعم  رگا  .دیایب 

درکیور دروآ و  مهارف  جرف  راظتنا  زا  یبالقنا  ياهریـسفت  نینچ  نتخاس  هنیداـهن  هعـسوت و  يارب  ار  هار  ینیمخ  ماـما  بـالقنا  تضهن 
بلاق رد  ار  راظتنا  هک  مدرم  ناسدـقم و  زا  يرایـسب  هک  دـش  ثعاب  هاگدـید  نیا  هعـسوت  .درک  هئارا  راـظتنا  زا  ار  يا  هدـنزاس لاـعف و 

.دندنویپ یم نازرابم  اه و  یبالقنا  عمج  هب  دندوب ، هتفریذپ  نآ  یحطس 

یباجیا تایبدا  هب  راظتنا  یبلس  نامتفگ  لوحت  یگنوگچ  . 4-4-1-2

أدـبم تسناوت  هزومآ  نیا  هب  نالک  یعاـمتجا و  یهاـگن  اـب  راـظتنا و  گـنهرف  يازجا  رـصانع و  زا  هنیهب  يریگ  هرهب  اـب  ینیمخ  ماـما 
، راظتنا تیودـهم ، هزومآ  هب  ماما  کیژتارتسا  هاگن  رد  .دـشاب  ناریا  تما  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، تایح  رد  نیداـینب  تـالوحت 

هاگن هن  راظتنا ، موهفم  هب  هنایارگ  لقع  هاگن  اـب  يو  .دـناهر  یمن  یعاـمتجا  ياـه  تیلوئـسم  زا  ار  وا  دـناشک و  یمن  اوزنا  هب  ار  رظتنم 
يدرف و تیلوئـسم  ساـسحا  تسناوت  درک ، یم  فیرعت  رظتنم  ناـسنا  يارب  ار  یلقادـح  شقن  هک  يرگ ) يراـبخا   ) يا هناـیارگ  لـقن 

ینیب ناهج  يافرژ  ددـم  هب  ناشیا  .دیـشخب  اقترا  دوب ، تموکح  لیکـشت  هک  نکمم  دـح  نیرتالاب  هب  هعماـج  حطـس  رد  ار  یعاـمتجا 
تبثم یباـجیا و  ناـمتفگ  هب  ار  راـظتنا  یبلـس  تاـیبدا  دـنک و  يزاـسزاب  دوخ  یهقف  داـهتجا  رد  ار  راـظتنا »  » موهفم تسناوت  شیوخ 

.دزاس لدب  نآ  شیدنا 

راب هک  دوب  یشوماخ  ییارگربج  ناهنپ ، راکشآ و  هتساوخان ، ای  هتـساوخ  تیودهم ، گنهرف  رب  روحم  لقن  شرگن  هبلغ  اه  نرق  هجیتن 
رد هرهچ  تبیغ ، رـصع  فیلاکت  هب  لمع  هب  انتعا  یب نافلکم ، دوب  هتـشگ  ببـس  هتـشادرب و  نارظتنم  شود  زا  ار  فیلکت  تیلوئـسم و 

هللا َّنِا   » هفیرش هیآ  نیا  همجرت  نییبت و  هب  شیوخ  یلمع  هریس  اب  ینیمخ  ماما  یلو  دندیشک  یطارفا  ییارگریدقت  هب  دامتعا  باقن 
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ناسنا رایتخا  هب  دامتعا  زا  سپ  یلقن ، نوتم  يور  رب  لـقع  هرجنپ  ندوشگ  اـب  تخادرپ و   (1)« مهـسُفنأب ام  اوّریُغی  یّتح  ٍموقب  ام  ُّریُغی  ال 
ار تیودهم  یعامتجا  ینالقع و  ياه  هیاپ  تسناوت  دناسر و  جوا  هب  ار  یجنم  راظتنا  موهفم  شیوخ ، یعامتجا  تشونرـس  هصرع  رد 

.دهد رارق  نآ  یلقن  تلاصا  ۀناوتشپ 

یمالـسا و میهاـفم  زا  يریگ  هرهب  اـب  دوـجوم  عـضو  رییغت  تکرح و  يارب  یناوارف  لیـسناتپ  شرگن ، نیا  رد  هک  اـجنآ  زا  ور ، نیا  زا 
هب ار  نآ  تخادرپ و  جرف  راظتنا  موهفم  ددجم  يزاس  لاعف  هب  تماما  لیـصا  نامرآ  ظفح  اب  هعیـش  هعماج  دراد ، دوجو  تماما  لیـصا 

.تخاس لیدبت  هعماج  میمرت  تکرح و  يارب  یمرها  يژتارتسا و 

يازا رد  دندرک و  فیعـضت  ار  دوخ  بهذم  تیودهم ، موهفم  زا  ثعبنم  ي  هنایارگ یجنم  تالیامت  اب  هعیـش  ياملع  تبیغ ، يادرف  زا 
یلک روط  هب  نانیا  يربهر  اب  .دـندروآ  دـیدپ  عیـشت  يارب  هناراک  شزاـس  رگ و  شمرن لاـعف ، ریغ  یعاـمتجا  یـسایس  رکفت  یعون  نآ 

، مالک شیادـیپ  ینافرع و  يونعم و  ینید ، لئاسم  هب  يویند  تالیامت  اـی  تموکح  يزکرم  تردـق  فرـصت  زا  یعیـش  هعماـج  هجوت 
نارود نیا  رد  هک  هعیـش  هقف  مالک و  .تشاد  هگن  یـشوماخ  رد  ار  عیـشت  رد  دوجوم  يودـهم  رکفت  هدـش و  هداد  قوس  هقف  هفـسلف و 
راظتنا موهفم  یبهذـم  یعامتجا و  یـسایس  تیمها  زا  هجیتن  رد  درک و  لوکوم  نامزلا  رخآ  هب  ار  بیاغ  ماما  تشگزاب  تفرگ  لـکش 

هعیش ریغ  هعیـش و  هچ  تموکح  وا  بایغ  رد  تسا و  عورـشم  مکاح  اهنت  نامز  ماما  هعیـش ، رظن  رد  هک  اجنآ  زا  نآ  رب  نوزفا  .تساک 
مالـسا ناهج  تردـق  زکارم  فرـصت  رد  یموزل  رگید  اهنت  هن  هعیـش  موادـم ، راظتنا  مچرپ  ریز  رد  نتفرگ  رارق  اب  درادـن ، تیعورـشم 

يرکف و نورد  هبنج  یعیش  عماوج  تسش و  تسد  يویند  یسایس و  لئاسم  زا  دمع  رس  زا  دراوم  يرایـسب  رد  یلک  روطب  هکلب  تفاین 
(2) .تفرگ دوخ  هب  ییارگ  یبقع 
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شریذـپ یبلط و  شمارآ  ینعی  .دـید  تسایـس  یعیـش و  مالـسا  نیب  ار  زیمآ  تملاسم  هطبار  یعون  نرق 19 م  اـت  ناوـت  یم  مک  تسد 
بلاغ تایبدا  تروص  هب  نارود  نیا  رد  یبهذم  ياهدامن  اهراجنه و  اه ، شزرا  اه ، هزومآ  زا  هناراک  هظفاحم  ریسفت  اب  دوجوم  عضو 

.دنا هدوب

یتقو ات  هکنیا  هب  یمومع  رواب  راکشآ  حیبقت  یمالسا و  تلود  لیکشت  هب  نایعیش  توعد  اب  ار  هیرظن  نیا  یبلس  ياوتحم  دیـشوک  ماما 
هب دوجوم  عضو  شریذپ  رب  ینبم  يا  هیرظن  زا  راظتنا  اذل  .دنک  یفن  دش ، دهاوخن  رارقرب  تلادع  دریگن ، ار  ناهج  رـسارس  یتلادـع  یب 

، نیفعـضتسم يزور  اـت  تسا  هتفرگ  قـلعت  نیا  هب  دـنوادخ  ةدارا  هکنیا  دـش و  لیدـبت  دوـجوم  عـضو  هـیلع  ضارتـعا  يارب  يا  هـیرظن 
(1) .دنریگ تسد  رد  ار  نیمز  رب  تموکح 

مهارف دوخ  ۀنالوئـسم  لامعا  اب  ار  تموکح  نیا  داجیا  ياه  هنیمز  دـیامن  یم  یعـس  نمؤم  نآ  یط  دـنک و  یم  داجیا  یبالقنا  هیحور 
نامه هک  دنوادخ  ةدارا  دنتسه  نئمطم  دندرگ و  یمن  سویأم  دنوش ، یم  هل  ملظ  متـس و  زاب  ریز  هک  یناسک  تبثم ، راظتنا  رد  .دروآ 

یبالقنا يریسفت  رد  ینیمخ  ماما  شقن  لاح  ره  هب  .تسا  يراج  نانآ  يزوریپ  دوس  هب  تسا  یخیرات  تنـس  ماظن  نامه  خیرات و  ربج 
.تسا تیمها  زئاح  هعیش  ندش  کیژولوئدیا  دنور  رد  عیشت  بهذم  زا  زیتس  ملظ  و 

راظتنا يژتارتسا  ۀیاپرب  رظتنم  تلود  یمالسا و  تموکح  سیسأت  . 4-4-1-3

ص)  ) مرکا لوسر  تموکح  لیکـشت  هک  ماکحا  يارجا  ترورـض  تسا  یهیدب   » هک بلطم  نیا  نایب  اب  یمالـسا  بالقنا  ریبک  رامعم 
ناینب  (2) ،« دراد همادا  زین  ص )  ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  تسین و  ترـضح  نآ  نامز  هب  دودحم  رـصحنم و  تسا ، هدروآ  مزال  ار 

هک نیا  تابثا  اب  تبیغ  رـصع  رد  یمالـسا  تموکح  تیعورـشم  نتخاس  نشور  نمـض  ناشیا  .درک  يزیر  یپ  ار  ینید  بالقنا  کـی 
لقع و لدع ، دـناشک و  لمع  ۀـطیح  هب  هشیدـنا  زا  ار  ینید  تموکح  تسین ، روهظ  لباق  ینید  تموکح  يارجا  اب  زج  نید ، تقیقح 

تبیغ رصع  ملاع  هناگی  ماما  .دناشن  هرفس  کی  رس  رب  ار  قشع 

ص:151
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یلمع تمکح  ات  دزاس  مکحتسم  ار  ینید  ماظن  هیاپ  لوصا  تیناقح  دناسرب و  لمع  عیفر  ياه  هلق  هب  ار  رظن  تقیقح  تسناوت  هک  دوب 
.دزاس مسجم  یمالسا  تموکح  هماج  رد  ار  مالسا 

اب تسخن ، هلحرم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تخاس ، لیدـبت  تینیع  هب  تینهذ  زا  ار  نید  تیمکاح  نامرآ  هلحرم ، هس  رد  هر )  ) ینیمخ ماما 
یـساسا زا  یکی  یلالدتـسا  ینابم  همرحملا ، بساکملا  عیبلا و  ياه  باتک  زا  ییاه  شخب  تباتک  هیقف و  تیـالو  لخدـم  هب  شزادرپ 

تیعورـشم نآ ، رب  هیکت  اب  تسناوت  تخاس و  حرطم  ار  تبیغ  رـصع  رد  هیقف  تیالو  ینعی  هعیـش ، یـسایس  هقف  مالک و  ثحابم  نیرت 
.دنک تباث  ار  یمالسا  تموکح 

رب هعماج  تبیغ  رد  ار  دـننام  یب  گرتس و  يانب  نیا  يرامعم  تفای ، همادا  ناشیا  تاـیح  ناـیاپ  اـت  لاس 1357  زا  هک  مود  ۀـلحرم  رد 
هتکن اه و  ههبش  هب  خساپ  يارب  نینچمه  .تشاذگ  شیامن  هب  یعامتجا  تایح  ةرتسگ  رد  ار  نآ  یلمع  ینیع و  ناکما  تفرگ و  هدهع 

.دیزرو مامتها  دنوش ، یم  ور  هبور  نآ  اب  هعماج  دارفا  کت  کت  بالقنا ، مخ  چیپ و  رپ  ریسم  لوط  رد  هک  يا  هدیچیپ  ياه 

ندرب شیپ  هار ، همادا  یگنوگچ  شیوخ ، راگدـنام  مایپ  نیرخآ  ناونع  هب  یهلا ، یـسایس –  همان  تیـصو  نتـشون  اـب  موس ، هلحرم  رد 
.تخاس نشور  ار  نآ  زا  يزادساپ  ینابهگن و  هویش  زین  یمالسا و  تموکح 

هک تسا  يدنـس  نیرت  هدـنز  ناونع  هب  زین  ناشیا و  یعامتجا  یـسایس –  تسفینام  هک  شیوخ  یهلا  یـسایس و  هماـن  تیـصو  رد  يو 
مهیلع  ) نیموصعم همئا  هک  میرختفم  ام  : » دـنیامرف یم  تسا ، هدیـشک  ریوصت  هب  ار  رظتنم  تلود  ینید و  تلود  درکلمع  اـه و  هتـسیاب 

روما رظان  هدنز و  رداق ، دنوادخ  تردق  هب  هک  نامزلا  بحاص  يدهم  ترضح  رشب ، یجنم  ات  هتفرگ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  مالسلا )
(1) «. دنتسه ام  همئا  تسا ،

يزاس هدامآ  يارب  رظتنم  هعماج  سیسأت  تیودهم و  هشیدنا  رب  هیکت  اب  ینیمخ  ماما  یبالقنا  شزیخ 

ص:152
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چیه یماظن  یعامتجا و  يداصتقا ، یـسایس –  لئاسم  زا  اهنت  هن  مالـسا  هک  درک  تباث  ناگمه  رب  جـع )  ) نامز ماما  روهظ  ياـه  هنیمز 
.تسا هتخاس  یفرعم  ار  راکهار  نیرتهب  اه  هصرع  همه  رد  هکلب  هدوبن ، رود  هب  هاگ 

ماما .تسا  هنازرف  ربهر  نآ  یلصا  ياه  هغدغد  رـصانع و  زا  یکی  هر ،)  ) ینیمخ ماما  نامرآ  رد  رظتنم  تلود  راظتنا و  هشیدنا  لخدم 
زا یتئارق  تفای ، دـهاوخ  ققحت  جـع )  ) يدـهم ترـضح  تسد  هب  ناربمایپ  همه  دـیحوت  نامرآ  هک  ینهذ  ضرف  شیپ  نیا  یحارط  اـب 

، دوش یجنم  راـظتنا  رظتنم و  تلود  زا  مدرم  يرود  ببـس  هک  تشادرب  هنوگ  ره  یفن  اـب  ناـشیا  .دراد  یم  ناـیب  رظتنم  ینید و  تلود 
.تخادنارد يودهم  تلود  تیودهم و  هشیدنا  رد  ینیون  حرط 

روضح ألخ  هماع ، تباین  اب  ًاقیقد  هیقف  یلو  هک  دوب  اـنعم  نیا  هب  اـهنت  هر )  ) ماـما هشیدـنا  رد  ع )  ) موصعم ماـما  تبیغ  روضح و  ناـمز 
تیبرت و میلعت و  تلادـع و  طسب  روظنم  هب  تموکح  موزل  : » دـیامرف یم  ییاج  رد  ناـشیا  .دـنک  یم  رپ  ار  ع )  ) موصعم ماـما  یکیزیف 

نیب هکنآ  یب  تسا ، روما  نیرت  یهیدب  زا  ناگناگیب ، زواجت  زا  يریگولج  روشک و  ياهزرم  تسارح  ملظ و  عفر  هعماج و  ماظن  ظفح 
(1) «. دشاب یقرف  روشک  نآ  روشک و  نیا  و  جع )  ) ماما تبیغ  روضح و  نامز 

لیکشت یمالسا و  بالقنا  روهظ  هر )  ) ینیمخ ماما  .تسا  ص )  ) هللا لوسر  هقلطم  تیالو  زا  يا  هخاش  تموکح  هر )  ) ماما هشیدنا  رد 
لیکـشت و  جـع )  ) يدـهم ترـضح  یناهج  بالقنا  يارب  يا  همدـقم  ار  ناهج  طاقن  رگید  رد  نآ  شرتسگ  ناـکما  ینید و  تموکح 

.دناد یم  وا  ریگارف  تلود 

ماما هشیدـنا  دـنلب  قفا  رد  هکلب  تسین ، ضحم  یمالک  داقتعا  کی  ای  یخیرات  عوضوم  کی  ًافرـص  تیودـهم  رظنم ، نیا  زا  نیارباـنب ،
رارمتسا و دور و  یم  رامش  هب  خیرات  هفـسلف  نافرع و  تسایـس ، نید ، كارتشا  دروخرب و  هطقن  هک  تسا  مالـسا  هیاپ  تیودهم  هر ،) )

.تسا راگدنام  هشیدنا  نیا  نتشاد  هدنز  ورگ  رد  تماما  ياقب 

ص:153
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سوفن لوحت  تیودهم و  هزومآ  . 4-4-1-4

کی ناریا  رد  هک  دندقتعم   (1)« مهسُفنأب ام  اوّریُغی  یّتح  ٍموقب  ام  ُّریُغی  هللا ال  َّنِا   » هیآ هب  دانتسا  اب  ردص  دیهش  دننامه  هر )  ) ینیمخ ماما 
مه ینوریب  ینوـگرگد  ینورد ، ياـه  شزرا  اـه و  هشیدـنا  رییغت  ینوـگرگد و  اـب  .تـسا  هـتفرگ  تروـص  ینورد  بـالقنا  لوـحت و 

.تفرگ دهاوخ  تروص 

اذل .تسا  خیرات  تکرح  هدنزاس  هدارا ، رکف و  ینعی  ناسنا  ینطاب  ياوتحم  هر ،)  ) ردص رقاب  دمحم  دیس  راوگرزب  دیهش  هدومرف  هب  انب 
رواب هشیدـنا و  رکف ، هکنآ  زا  سپ  هیرظن  نیا  ساسا  رب  .دوش  یم  بوسحم  زاس  تشونرـس  لماع  اه  ناـسنا  ینطاـب  ياوتحم  رد  رییغت 

تخانـش اه ، شزرا  یمامت  ات  دوش  یم  ببـس  ییاوتحم  يرکف و  بالقنا  .درک  دـهاوخ  رییغت  زین  رادرک و  راتفر و  درک ، رییغت  ناـسنا 
تامادـقا هنیمز  نآ ، لاـبند  هب  دـنک و  رییغت  هعماـج  کـی  گـنهرف  عومجم  رد  تاـساسحا و  یتح  اهراتـسیا و  اـهرواب ، اـهدامن ، اـه ،

.ددرگ مهارف  ینید ، ياه  تساوخ  اهوزرآ و  تفرشیپ  روظنم  هب  يداصتقا  یماظن و  تامادقا  رد  دارفا  تکراشم  دننام  يرگید 

ناریا تلم  .دوب  هتفرگ  تروص  سوفن  رد  هک  دوب  یلوحت  رطاخ  هب  تفرگ ، تروص  ناریا  تلم  رد  هک  یلوحت  دـندقتعم  ینیمخ  ماما 
اه نابایخ  هب  همه  دـش و  ینوریب  لوحت  همدـقم  ینورد  لوحت  نیا  دـندش و  لوحتم  دـندوب  دادبتـسا  ملظ و  راشف و  تحت  اه  لاس  هک 

ناتدوخ امـش  یتقو  تسا و  یهلا  تنـس  کی  نیا  هر )  ) ینیمخ ماما  رظن  زا  .میهاوخ  یمن  ار  میژر  نیا  ام  هک  دـندز  داـیرف  دـنتخیر و 
یم بقع  ملاظ  ملظ ، زا  يریگولج  يارب  دـیوش  ایهم  هک  یتقو  دوش و  یم  ادـیپ  ملاظ  دـیورب ، ملظ  راب  تحت  هکنیا  يارب  دـیدش  اـیهم 

.دنیشن

: دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ناشیا 

یتلم و کی  رد  یتارییغت  هک  انعم  نیا  هب  تیعقاو  روتـسد ، تسا و  یتیعقاو  کی  ام » « » مهـسُفنأب ام  اوّریُغی  یّتح  ٍموقب  ام  ُّریُغی  هللا ال  َّنِا  »
هک دیدرک  هظحالم  امش  .دوش  یم  یمسوم  تارییغت  یناهج ، تارییغت  ینیوکت ، تارییغت  کی  أشنم  نیا  .دوشب  لصاح  یموق  کی  رد 

، میدوب موق  کی  ام  .دش  ادیپ  سوفن  رد  هک  دوب  یلوحت  دوب ، يرییغت  نآ  نوهرم  درک  ناریا  تلم  هک  یتفرشیپ  نیا 

ص:154
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تـسد بناجا  هبناج  همه  ۀطلـس  هطـساو  هب  دوب و  هدش  خـیرات  لوط  رد  هک  یئوس  تارییغت  هطـساو  هب  هک  دـندوب  یموق  کی  ام  تلم 
دوب و هتفرگ  وخ  راشف  نیا  هب  خیرات  لوط  رد  هک  راشف  تحت  تلم  کی  هللادمحب  و  دوب ...  هدمآرد  تروص  نیا  هب  بناجا  ناگدناشن 

تـشادن رگید  ار  اه  ملظ  نیا  زا  کی  چیه  شریذـپ  هک  تلم  کی  هب  دـش  لوحتم  یهاتوک  تدـم  کی  رد  ار ، ملظ  نیا  دوب  هتفریذـپ 
اه و هچوک  رد  اه و  نابایخ  رد  دنتخیر  دنتشادرب و  تسد  زیچ  همه  زا  ملظ ...  هاگتـسد  فالخرب  درک  ینایغط  وچمه  تلم  نیا  ینعی 

هدشن لصاح  یناسفن  رییغت  نیا  ات  درک ، ادیپ  يرییغت  درک ، ادیپ  یلوحت  کی  ام  موق  سپ  ار ...  میژر  نیا  میهاوخ  یمن  ام  دندز  دایرف 
سپ .دـش  یمن  لصاح  انعم  نیا  دـشاب  یمالـسا  میژر  کی  ندـمآ  یتوغاـط و  میژر  کـی  نتفر  هک  یعقاو  رییغت  دروم  موق  نیا  دوب ،
بناج رد  میداد  رییغت  ار  نامدوخ  رگا  .ار  ناـمدوخ  میهدـب  رییغت  ناـمدوخ  اـم  هکنیا  رگم  دـهد  یمن  رییغت  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ 

دنوادخ نامدوخ  روشک  زا  عافد  يارب  میهد  رییغت  ار  نامدوخ  رگا  تسا و  یعیبط  نیا  .دوش  یم  طلـسم  ام  هب  ملاظ  کی  ملظ  شریذپ 
راک تاببسم  بابـسا و  يور  یلاعت  كرابت و  يادخ  دوش  یم  هک  ییاهراک  هک  تسا  یهلا  تنـس  نیا  دنک ...  یم  مهارف  ار  شبابـسا 

(1) «. دنک یم 

دیدرگ عامتجا  ینهذ  هیالو  ینطاب  ياوتحم  رد  رییغت  ببـس  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رد  تیودهم  تماما و  ةزومآ  یباجیا  ایوپ و  شناوخ 
نیا هک  دـندومن ، شالت  بولطم  تیعـضو  هب  ندیـسر  يارب  دوجوم  عضو  زا  یتیاضران  زاربا  اـب  ناشیادـتقم  ماـما و  راـنک  رد  مدرم  و 

لوحت اب  تیودهم ) هزومآ  زا  حیحـص  تشادرب  اب   ) هناهاگآ ناریا ، مدرم  اذل  دش  یمالـسا  بالقنا  ياه  هیاپ  يزیر  یپ  بجوم  شالت 
.دندیسر یعامتجا  ینوریب و  ینوگرگد  لوحت و  هب  دمآ  دیدپ  اهنآ  رد  هک  ینورد 
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يدنب عمج  - 4-5

ماما يربهر  شقن  لوا  راتفگ  رد  سپـس  .میتخادرپ  تیودـهم  هزومآ  رب  ینتبم  مالـسا  یـشزرا  ماـظن  لـیلحت  هب  ًائادـتبا  لـصف  نیا  رد 
، هیقف تیالو  یـسایس  ماظن  هیرظن  حرط  اب  ناـشیا  هنوگچ  هک  میتشگ  رکذـتم  هدرک و  یـسررب  ار  بـالقنا  یتشک  تیادـه  رد  ینیمخ 

.درک هئارا  یمالسا  تعیرش  يانبم  رب  تنطلس  یفن  یسایس و  ماظن  رییغت  رد  ار  دوخ  یسایس  تفایهر 

دز و تسد  هعیـش  تاـیبدا  ناگژاودـیلک  زا  يدـیدج  مهف  یناوخزاـب و  اـب  یمالـسا ، بـالقنا  نیـسیروئت  ناونع  هب  هر ) ) ینیمخ ماـما 
يریسفت اروشاع  مایق  تداهش و  داهتجا ، تیالو ، هیقت ، بناجا ، هطلـس  یفن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تماما ، نوچ  ییاه  هرازگ

.تخادرپ سوفن  لوحت  هزات و  مهف  هب  یتنس  ریسافت  ندودز  اب  داد و  هئارا  هنایوج  هزیتس یبالقنا و 

ات دریذـپ و  تروص  ینوگرگد  رییغت و  مدرم  هشیدـنا  رکف و  رد  دـیاب  .دریگ  تروص  ینورد  لوحت  کی  دـیاب  دـندوب ، دـقتعم  ناشیا 
.تسین ریذپ  ناکما ینوریب  لوحت  دریذپن  تروص  ینورد  ینطاب و  لوحت 

لحار ماما  ۀشیدنا  رد  تسا  یمالسا  بالقنا  یتفرعم  نیریز  ۀیال  هک  تیودهم  هزومآ  لیلحت  نییبت و  هب  زین  لصف  نیا  مود   راتفگ  رد 
بالقنا ینید و  تموکح  سیـسأت  یباجیا و  تاـیبدا  هب  راـظتنا  یبلـس  ناـمتفگ  لوحت  یگنوگچ  جرف ، راـظتنا  يژتارتسا  میتخادرپ و 

.میتشاذگ ثحب  هب  ماما  نامرآ  رد  ار  یمالسا 

هب یبهذـم  انعم  مامت  هب  بـالقنا  کـی  ناریا  رد  هک  مینیب  یم تفرگ  رارق  یـسررب  دروم  لـصف  نیا  رد  هک  هچنآ  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب 
.دراد ینورد  قیمع  یساسا و  لوحت  رد  هشیر  هک  قیمع  یساسا و  لوحت  کی  دمآ ، دوجو 

بـالقنا ناریا و  تـالوحت  رد  یمهم  شقن  جرف ، راـظتنا  تیودـهم و  هزوـمآ  ًاـصوصخ  عیـشت  بهذـم  ياـهدامن  اـهراتفر و  اـهرواب ،
نید و درد  همه  .دـندوب  اهرواب  اه و  هزومآ نیا  ریثأت  تحت  همه  مدرم  ینید و  نارکفنـشور  نویناحور ، اـملع و  .دـنا  هتـشاد یمالـسا 

هب نیا  هتبلا  .دنتشاد  نید  ۀغدغد 
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هدوب ییانبریز  تیودـهم  هزومآ  ینید و  ياـهوراب  شقن  نکل  تسین  بـالقنا  يزوریپ  عوقو و  رد  لـماوع  ریاـس  ریثأـت  راـکنا  ياـنعم 
بجوم هر ) ) ینیمخ ماما  اهنآ  همه  سأر  رد  ینید و  نارکفنـشور  نویناحور و  یگنهرف  يرکف و  ياـه  شـالت اـب  هزومآ  نیا  .تسا و 
.دمآ دوجو  هب  هریغ  تسایس و  عامتجا ، رد  یساسا  لوحت  ینورد ، لوحت  اب  دش و  هعماج  حطس  رد  هدرتسگ  قیمع و  ینورد  لوحت 
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يریگ هجیتن 

اهدرواتسد - 1

هدوب نیرفآ  شقن یمالـسا  بالقنا  ینید  تیوه  نیوکت و  رد  تیودـهم  ياه  هزومآ اـیآ  هکنیا  زا  دوب  تراـبع  شهوژپ  یلـصا  لاوس 
؟ تسا

تیوه نیوکت  رد  هعیش  نایناریا  ياهدامن  اهراتفر و  اهرواب ، رد  لوحت  قیرط  زا  تیودهم  ياه  هزومآ زا : دوب  ترابع  شهوژپ  هیضرف 
.تسا هدرک  ینیرفآ  شقن  ناریا  یمالسا  بالقنا  ینید 

.میدرک یحارط  ار  یلوصف  هیضرف  نومزآ  يارب 

.تسا ناسنا  ینورد  ياوتحم  هیرظن  شهوژپ  نیا  يرظن  بوچراچ  دوش ، یم هئارا  شهوژپ  يرظن  بوچراچ  میهافم و  لوا  لـصف  رد 
رد خیرات  هفـسلف  یعامتجا و  ياه  تنـس باتک  رد  ناشیا  .دشاب  یم ردص  رقابدـمحم  هللا  تیآ  راوگرزب  دیهـش  هب  بوسنم  هیرظن  نیا 
ود زا  بکرم  ار  یمدآ  ینطاب  ياوتحم  يروئت  نیا  .دـناد  یم ناسنا  ینورد  ياوتحم  ار  یخیراـت  تکرح  رادـم  أـشنم و  نآرق ، بتکم 

ینورد ياوتحم  يانبریز  رگید ، ترابع  هب  .تسا  راذگریثأت  خیرات  تکرح  عامتجا و  تخاس  رد  هک  دـناد  یم هدارا  هشیدـنا و  رهوگ 
.تسانبور يرشب  تالیکشت  یناگدنز و  تاماظن  یعامتجا و  ياهدنویپ  هعومجم  یمدآ و 

.یخیرات تالوحت  ( = هدارا نامرآ + هشیدنا و  ) اهناسنا ینورد  ياوتحم  رد  رییغت 

رییغت اب  .دهد  یم لیکشت  رگید  فرط  زا  رایتخا  هدارا و  فرط و  کی  زا  هشیدنا  رکف و  ار  ناسنا  ینطاب  ياوتحم  ردص ، دیهـش  رظن  زا 
هب زاس  تشونرـس  یلماع  اه  ناسنا ینطاـب  ياوتحم  رد  رییغت  .درک  دـهاوخ  رییغت  زین  وا  رادرک  راـتفر و  ناـسنا ، رواـب  هشیدـنا و  رکف و 

یفادها اه  لآ هدیا نیا  .دشاب  یعقاو  ای  بذاک  تسا  نکمم  هک  دزاس  یم ییاه  لآ هدـیا دوخ  هشیدـنا  رکف و  رد  ناسنا  .دـیآ  یم رامش 
.دـهد یم تهج  لکـش و  ار  وا  راتفر  تسا و  وا  راتفر  لامعا و  رد  ناسنا  يامنهار  دریگ و  یم لکـش  ناسنا  رکف  نهذ و  رد  هک  تسا 

هنحص رد  وا  ياه  تیلاعف همه  ياه  هزیگنا فادها  نیا 
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عامتجا و هصرع  رد  درک و  دهاوخ  رییغت  وا  راتفر  لامعا و  عبت ، هب  وا  فادـها  لآ و  هدـیا هشیدـنا و  رکف و  رییغت  اب  دوش و  یم عامتجا 
هدارا و دـشاب و  نیا  زا  رتـهب  دـناوت  یم تسین و  بولطم  یتیعـضو  دوـجوم  تیعـضو  هک  دنـسرب  هجیتـن  هب  مدرم  رگا  یبـالقنا  لوـحت 
رد رییغت  ینعی  لماع  ود  نیا  زا  کی  ره  رگا  یلو  تفرگ  دهاوخ  تروص  میظع  یبالقنا  دنشاب ، هتشاد  دوجوم  عضو  رییغت  رب  میمـصت 

.تفرگ دهاوخن  تروص  یساسا  لوحت  بالقنا و  دیاین ، دوجو  هب  يا  هعماج رد  دوجوم  عضو  رییغت  رب  هدارا  هشیدنا و  رکف و 

ار يا  هعماج عضو  دـنوادخ  انامه  مهـسُفنِاب » ام  ُرِّیَغی  یتَح  موَِقب  ام  رِّیَُغی  ـال  هللا  نا   » تسا هفیرـش  هیآ  نیا  یحو و  زا  ذـختم  هیرظن  نیا 
رکف يراذگریثأت  دنیارف  رد  يرکف  ناربهر  ناگبخن و  شقن  .دـنهد  رییغت  ار  دوخ  نورد  ینطاب و  ياوتحم  هکنآ  رگم  دـهد  یمن رییغت 

.تسا يدیلک  ساسح و  یشقن  هدوت 

تموکح نیا  راظتنا  ًاساسا  دشاب و  یم جع )  ) يدهم ماما  تموکح  يرشب ، تموکح  لدم  نیرت  لآ هدیا تسا  دقتعم  هعیش  هک  اجنآ  زا 
.تشاذگ يدیدج  هصرع  هب  اپ  هر ) ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  ناریا  یسایس  خیرات  .تسا  لامعا  نیرترب  هدمآ ، تایاور  رد  هچنانچ 

ار یبالقنا  شتآ  یناهج ، لدـع  تموکح  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز هب  تشاد  مشچ اـب  هیقف و  تیـالو  هیرظن  نییبت  اـب  هر ) ) ینیمخ ماـما 
.درب ورف  یتسین  ماک  هب  ار  يولهپ  بش  کیورازه  ياه  خاک نآ  ياه  هنابز هک  درک  لعتشم 

بالقنا هک  داهن  اهنآ  ةدارا  رد  یفرژ  ریثأت  مدرم ، ینطاب  عامتجا و  ینهذ  هیال  رد  تیودهم  یباجیا  نامتفگ  تیوقت  میمرت و  اب  ناشیا 
..دشاب یم تیودهم  هزومآ  حیحص  شناوخ  لوصحم  رظنم  کی  زا  ناریا  یمالسا 

نآ یباجیا  نامتفگ  هب  راظتنا  یبلس  نامتفگ  لوحت  تیودهم و  هزومآ  داعبا  اه و  صخاش اه ، هفلوم یسررب  نییبت و  هب  مود ، لصف  رد 
مود راتفگ  رد  هدومن و  فیرعت  یـسایس  یعامتجا و  یمالک ، يداصتقا - دعب  هس  رد  ار  تیودـهم  هزومآ  لوا  راتفگ  رد  .میزادرپ  یم

رب مکاح  اهلاس  هک  تسا  یتئارق  یبلس ، راظتنا  .میتخادرپ  عورشم  تموکح  لیطعت  راظتنا و  یبلس  نامتفگ  فیرعت  هب 
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یم قالطا  یناسک  هاگدید  هب  یبلس ، راظتنا  .تسا  هنایارگ  سپاو لعفنم و  هاگن  کی  دوب ؛ نایعیش  یعامتجا  راتفر  یسایس و  تایبدا 
یـشقن نادنچ  یعیبط  یناسنا و  لماوع  يارب  دـنناد و  یم یهلا  تیـشم  هدارا و  لولعم  اهنت  ار  تجح  ترـضح  روهظ  ةدـیدپ  هک  دوش 

.دنبات یمنرب فلکم  يارب  تبیغ  رصع  رد  ار  یعامتجا  فیلکت  تیلوئسم و  هنوگ  چیه  هبانا ، اعد و  ءزج  اذلف  .دنتسین  لئاق 

یمـالک يداـقتعا ، ياـهیگژیو  زا  ار  يرگ  یحاـبا جـیورت  و  ییارگریدـقت ) ) ییارگربج شرگن  هعـسوت  ییارگ ، لـقن درکیور  دـیدشت 
ار یگتخیسگ  مه  زا  یبلطاوزنا و  ینید و  تاررقم  دودح و  ندش  لیطعت  ناسنا ، یلقادح  رایتخا  میدرمـشرب و  راظتنا  یبلـس  نامتفگ 

هفلوم هب  راظتنا  یبلـس  نامتفگ  یـسایس  ياهیگژیو  دعب  رد  میدرب و  مان  راظتنا  یبلـس  نامتفگ  یعامتجا  ياهیگژیو  ياه  هصخاش زا 
روج و تموکح  شریذپ  هعماج ، رد  داسف  دشر  مسیا و  هیتجح رکفت  تیوقت  یبالقنا ، تایبدا  رب  روحم  هیقت نامتفگ  هبلغ  نوچ  ییاه 

.میدرک هراشا  عورشم  تموکح  لیکشت  مدع  توغاط و  لباقم  رد  توکس 

.میتخادرپ عورشم  تموکح  لیکشت  راظتنا و  یباجیا  نامتفگ  هب  زین  لصف  نیا  موس  راتفگ  رد 

، اه نارحب موصعم ، ماما  یکیزیف  تبیغ  ینالوط  هرود  گنهرف ، نیا  رد  یباجیا ، راظتنا  فیرعت  رد 

هعـسوت دـشر و  یتفرعم و  یلقع و  ناوت  شیاز  يروآون ، داهتجا و  هب  ار  دوخ  ياج  یـسایس  یعامتجا  ياه  یناماسبان اـه و  یگتفـشآ
.دریگ یم تروص  تبیغ  هدرپ  يارو  زا  رظتنم  ماما  يونعم  تیاده  اب  هک  دهد  یم یعامتجا  یسایس 

دشر نوچ  يرصانع  میتخادرپ و  راظتنا  یباجیا  نامتفگ  یمالک  يداقتعا - ياه  یگژیو هب  سپس 

ياه هفلوم میدرمـشرب و  ار  ییارگ  ریدقت نامتفگ  یفن  هعیـش و  يرکف  لالقتـسا  دـهتجم ، هیقف  هب  ثیدـح  يوار  لیدـبت  ییارگ ، لقع
ار رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  یعامتجا و  ییایوپ  یعامتجا ، یگتـسبمه  اهیراجنهان و  حالـصا  يراودـیما ، هیحور  تیوقت 

ياه یگژیو ناکرا  زا 
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لوحت نوچمه ، ییاه  صخاش هب  راظتنا  یباجیا  نامتفگ  یـسایس  ياه  یگژیو شخب  رد  میتسناد و  راظتنا  یباجیا  نامتفگ  یعاـمتجا 
نایاپ رد  میدومن و  هراشا  ینید  تموکح  لیکـشت  یمالـسا و  بالقنا  هیقف و  يرثکادـح  تیالو  هیرظن  يزیتس ، توغاط  هیقت ، موهفم 

.میدرک يدنب  عمج  مه 

.میتخادرپ یمالسا  بالقنا  تیوه  نییبت  هب  راتفگ  هس  رد  یمالسا  بالقنا  ینید  یتسیچ  تیوه و  فیرعت  زا  سپ  موس  لصف  رد 

تـسا عیـشت  بهذـم  ياهرواب  زا  هتفرگرب  هک  یمالـسا  بالقنا  ياهرواب  هتبلا  .میتخادرپ  یمالـسا  بالقنا  ياهرواب  هب  لوا  راتفگ  رد 
لوحت زاـس  هنیمز  یبـالقنا و  هبنج  رتـشیب  هک  ار  ییاـهنآ  شهوژپ ، فدـه  هب  هجوت  اـب  هکلب  تسین  تسا  هدـش  رکذ  هچنآ  هب  دودـحم 

.دریگ رارق  یسررب  دروم  ناریا  یمالسا  بالقنا  رد  اهنآ  ریثأت  ات  دش  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  دنتسه  ینورد 

نایعیـش تسا و  عیـشت  بهذـم  رد  یـساسا  ياهرواب  زا  هیقت  جرف و  راظتنا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیالو ، داـهتجا ، تماـما ،
رد تسا و  (ع ) یلع ترضح  ناماما  نیا  ۀلسلسرس  دراد و  دوجو  ماما  نامز  رهرد  هک  دندقتعم  نایعیش  .دنراد  اهنآ  هب  یـصاخ  داقتعا 

هعماج يربهر  نیدـهتجم ، طئارـشلا و  عماج  اهقف ، ینعی  ترـضح  نآ  ماع  صاخ و  باون  مالـسلا ) مهیلع  ) مهدزاود ماما  تبیغ  نامز 
رد يروحم  شقن  اهنآ  دنراد و  یصاخ  هجوت  مارتحا و  طیارشلا  عماج  ياهقف  هب  تبسن  ناناملسم  نیاربانب  .دنراد  هدهع  هب  ار  یمالسا 

یناملـسم يارب  هاگره  مایالا  میدـق  زا  .دـننک و  یم  ءافیا  عاـمتجا  رد  هچ  یـصوصخ و  یگدـنز  لـئاسم  رد  هچ  مدرم  یگدـنز  روما 
.دندرک یم  هعجارم  مظعم  اهقف  نیا  هب  دمآ  یم  دوجو  هب  يویند  هچ  ینید و  روما  رد  هچ  یلکشم 

شقن یمالـسا ، بالقنا  اـب  هتفرگ  وکاـبنت  شبنج  زا  رـصاعم  ناریا  تـالوحت  رد  .دوش  یم  راکـشآ  هعیـش  رد  داـهتجا  شقن  اـجنیا  رد 
بالقنا يربهر  يارب  ناشیا  تیقفوم  رد  ینیمخ  ماما  تیعجرم  یمالـسا ، بالقنا  نایرج  رد  .دوب  گنررپ  رایـسب  عجارم  نیدـهتجم و 

، یـسایس لـئاسم  رد  دـننک  یم هعجارم  اـهقف  عـجارم و  هب  ینید  ماـکحا  لـئاسم و  رد  هکنیا  رب  هوـالع  مدرم  .تـشاد  يداـیز  تـیمها 
طئارشلا عماج  ياهقف  عجارم و  نیا  .دننک  یم عوجر  اهنآ  هب  زین  يداصتقا و ...  یعامتجا ،
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ءارقف و ای  هعماج و  تیرثکا  نید  عفن  هب  صخش  لام  رد  فرـصت  قح  تموکح و  يربهر و  قح  ینعی  تیالو  .دنراد  تیالو  مدرم  رب 
...ءافعض

تیالو طئارـشلا  عماج  هیقف  تبیغ ، نارود  رد  دـنراد و  تیالو  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  روضح ، نارود  رد  دـندقتعم  ناـیعیش 
.تسا هیقف  طسوت  هعماج  روما  نرادمامز  تموکح و  نآ ، زا  روظنم  هیقف » تیالو  ، » دراد

رد نایعیـش  هژیو  هب  ناناملـسم  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیقت و  رامعتـسا ، هطلـس و  یفن  عیـشت ، بهذم  ياهرواب  رگید  زا 
ره عاقیا و  نامیپ و  دـقع و  ره  هدـعاق  نیا  ياضتقم  هب  .دـننک  یم لمع  لیبس » یفن   » ینوناق رایعم  اب  هراومه  اهروشک  ریاس  اب  طاـبترا 

تـسایس تالماعم و  يدابع ، روما  مامت  رد  مکح  نیا  تسا و  لطاب  دوش  ملـسم  رب  رفاک  يرترب  تزع و  ّولع و  بجوم  رگا  يدادرارق 
هب هک  دراد  بلطم  نیا  رب  تلالد  تسا  هدـمآ  نومـضم  رد  هک  ثیداـحا  تاـیاور و  تاـیآ و  ریاـس  نینچمه  .تسا  هدـش  لـعج  و ... 

ناناملـسم رب  نارفاک  هطلـس  نامیپ  نآ  هجیتن  رگا  دـش ، عقاو  یمالـسا  ریغ  روشک  کی  یمالـسا و  روشک  کی  نیب  ینامیپ  رگا  ضرف 
.درادن یعرش  ینوناق و  شزرا  چیه  نامیپ  نیا  دشاب 

ياه هفلوم  هدرک و  هراشا  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ، یـسایس ، راتفر  راهچ  هب  یمالـسا  بالقنا  ياـهراتفر  هب  زین  مود  راـتفگ  رد 
.میداد رارق  یسررب  دروم  تقد  هب  ار  مادک  ره 

ياهدامن دعب  رد  .دـش  هتخادرپ  میدرک  میـسقت  يونعم  يدام و  دـعب  ود  رد  ار  نآ  هک  یمالـسا  بالقنا  ياهدامن  هب  موس  راتفگ  رد  و 
، اروشاع تضهن  هب  يونعم  ياهدامن  دعب  رد  و  اهراعـش و ...  هیملع ، ياه  هزوح  اه ، فارگلت  اه و  هیمالعا  ایاکت ، دـجاسم و  هب  يدام 
رد .میدرک و  هراشا  یبیغ  ياهدادـما  نامز و  ماما  ینامرآ  تلود  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ربماـیپ و  تموکح  نابعـش ، همین  نیعبرا ،

.میدومن يدنب  عمج  نایاپ 

.تسا هتشاد  یمالسا  بالقنا  ثداوح  رد  یمهم  شقن  عیشت  بهذم  ياهوگلا  اهدامن و 

داهتجا يربهر و  میداد و  رارق  رظن  تقد و  دروم  مالسا  یشزرا  ماظن  نوناک  ناونعب  ار  تیودهم  هزومآ  شهوژپ  نیا  ینایاپ  لصف  رد 
بجوم تسا  عیشت  بهذم  یساسا  ياهرواب  زا  یکی  هک 
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رد هدمآ ، دوجو  هب  مدرم  یـسایس  ینید و  تالکـشم  عفر  يارب  هک  تیعجرم  داهن  .دش و  بالقنا  تکرح  گنهآ  یگدـنلاب  دـشر و 
هاگیاج زا  هک  بالقنا  گولوئدـیا  ربهر و  ناونع  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  .دـنک  یم  هدرک و  افیا  یمهم  شقن  یمالـسا  بالقنا  تـالوحت 

.دنتسناد جع ) ) نامز ماما  بئان  ار  ناشیا  مدرم  دنتشاد و  مدرم  اب  یسدقم  طابترا  دندوب ، رادروخرب  تیعجرم 

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لثم  عیشت  بهذم  ياهرواب  اه و  هزومآ  عیشت ، بهذم  یساسا  رصانع  نیا  رب  هیکت  اب  هر ) ) ینیمخ ماما 
توخر تلاح  زا  ار  جـع ) ) نامز ماما  تموکح  اروشاع و  تضهن  لثم  ییاهدامن  داهتجا و  بناجا ، هطلـس  یفن  تیالو ، تماما ، هیقت ،

يزیتس و ملظ  زا  يریگ  هرهب  تسایس و  نید و  طابترا  رب  دیکأت  اب  ماما  .تخاس  راکشآ  ار  اهنآ  یبالقنا  ههجو  درک و  جراخ  دوکر  و 
تیودهم هزومآ  زا  دورطم  یتنس و  ریسافت  ندودز  اروشاع و  هعقاو  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنویپ  عیشت و  بهذم  هطلس  یفن 

هب ار  تیودـهم  ملاظ و  ملظ و  اب  هزرابم  یگدامآ و  هکلب  ینیـشن  تلزع  ینعم  هب  ار  راـظتنا  تخادرپ و  سوفن  لوحت  هب  جرف  راـظتنا  و 
.درک حرطم  بالقنا  يروئت  ناونع 

( هر ) ینیمخ ماما  نامرآ  رد  تیودـهم  هزومآ  رب  ینتبم  یمالـسا  بالقنا  یناوخزاب  هب  مه  شهوژپ  نیا  ینایاپ  لصف  زا  مود  راتفگ  رد 
ماـما یباـجیا  هاـگن  .میداد  حیـضوت  ار  رظتنم  تلود  تیودـهم و  هزوـمآ  هـب  ناـشیا  یتـموکح  کیتامتـسیس و  درکیور  میتـخادرپ و 

یعامتجا يدرف ، ياه  تیلوئسم  دیدشت  رب  هوالع  تبیغ  رصع  رد  یجنم  راظتنا  هزومآ  زا  ناشیا  فیرعتزابو  تیودهم  هب  هر ) ) ینیمخ
تیودـهم تماـما و  زا  حیحـص  تئارق  جرف و  راـظتنا  موهفم  يزاـسزاب  اـب  ماـما  .دـیدرگ  یمالـسا  بـالقنا  قلخ  هب  رجنم  یـسایس ، و 

.دیامن داجیا  بولطم  عضو  هب  دوجوم  عضو  زا  هعماج  تفر  نورب  يارب  یهار  تسناوت 

، عیدب یگـشیدنا  ماظن  ییانعم و  ماظن  زا  يریگ  هرهب  اب  هک  دوب  رـضاح  رـصع  یبهذـم  بالقنا  نیتسخن  یمالـسا ، بالقنا  دـیدرت  یب 
دـیامن و هولج  یـسایس  هدـنز ي  يوگلا  تروص  هب  یخیرات ، ياه  هشیر  هب  دوخ  ندرک  لصو  اب  یخیراـت  دـنیارف  کـی  یط  تسناوت 

، یمالسا بالقنا  دنیارف  رد  .دهد  لکش  تیودهم  هزومآ  ینوناک  هاگن  رب  ینتبم  ینید  ياه  شزرا  داینب  رب  ار  نیون  یتیوه 
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کی هباثم  هب  تشاد و  مالسا  هنیرید   تنس  رد  هشیر  شتعادب  یمامت  اب  هک  تفرگ  لکـش  يا  ینید نامتفگ  و  همتـسیپا )  ) ییاناد ماظن 
.دش رگ  هولج  زاس ، ییاهر  لمع و  يامنهار  يژولوئدیا 

هئارا ي همزال  ینید ، تضهن  ياهرادرک  اه و  شنک  نتم  رد  تیودهم  هزومآ  نتفای  تیمها  یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  تیهام  هب  رظن 
يدرکیور ذاختا  اب  دـنناوتب  هک  دـبلط  یم  ار  يودـهم  ياه  هرازگ  رب  دـیکأت  اب  یمالـسا  بـالقنا  تیوه  زا  هبناـج  همه  قیقد و  یمهف 

انعم رـصنع  کی  بلاق  رد  تیودـهم  هزومآ  یمالـسا ، بالقنا  نتم  رد  هتفای  زورب  یعامتجا  ياـه  شنکاو  یناـعم و  هنک  هب  يریـسفت 
اـهرواب و قـیمعت  اـب  هک  دوـمن  داـجیا  نویبـالقنا  هدوـت  نیب  راداـنعم  یفطاـع و  دـنویپ  یعوـن  نید ، میهاـفم  ماـظن  هعوـمجم  زا  شخب 

یگتـسبمه داجیا  هب  دوخ  نیدامن  نابز  يراتفر و  يداقتعا - ناگژاو  یناـسمه  داـجیا  اـب  تسناوت  هدوت ، کـیروئت  ياـه  تخاـسریز 
رـصانع زا  هـک  يزیتـس  مـلظ  اروشاـع ، تداهـش و  جرف ، راـظتنا  تیودـهم ، ریظن  یناـگژاو  دـناسر ، يراـی  یقطنم  ماجــسنا  یعمج و 

باب رد  ون  حرط  تابجوم  هعماج ، نورد  رد  یگدـننک  باجم  یـسایس و  عامجا  داجیا  اب  هک  دـندوب  یمالـسا  بـالقنا  کیژولوئدـیا 
.دروآ مهارف  ار  بالقنا  نیا  تیوه 
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عبانم
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.1383 نارهت ، راپاچ ، رشن  یسایس ، مولع  گنهرف  ونیم ، دار  يراشفا  یلع و  یشخب  اقآ  - 2
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زییاپ 1381. فراعم ، رشن  رتفد  ، لوا پاچ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  بالقنا و  ياهیروئت  اضر ، مالغ  اینریصب  -17

.1384 شیور ، تمکح  تاراشتنا  لوا ، پاچ  نشور ، هدنیآ  هسسوم  تیودهم ، تسایس و  اضرمالغ ، کل  زورهب  -18

.1371 نارهت ، ، هتخاف نایلرب ، هدنزورف  همجرت  باقع ، ریهش و  زمیج ،  لیب  -19

.1382 مق ، باتک ، ناتسوب  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تلادع  گنابلگ  لیعامسا ، رورپ  -20

.نارهت ناریا ، یملع ، تاراشتنا  زکرم  یمالسا ،  يروهمج  بزح  تیلاعف  ههد  کی  رب  يرورم  ریگارف ، لکشت  هللادبع ، یبساج  -21

نارهت 1378. یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ینیمخ ، ماما  تضهن  دادماب  رد  دهشم  اضر ، مالغ  یلالج  -22

.1372 نارهت ، ناهیک ، تاراشتنا  نامزاس  یمالسا ، بهاذم  هاگدید  زا  داهتجا  راودا  میهاربا ، دمحم  یتانج  -23

ناتسبات 1387. ءارسا ، رشن  زکرم  دوعوم ، دوجوم  جع )  ) يودهم ماما  هللادبع ، یلمآ  يداوج  -24

.1362، نارهت یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ناریا ، یلم  تضهن  رب  هاتوک  یشرگن  تیآ ،  نسح  -25

، نارهت یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ( 1356—1343  ) ناریا رد  هعیـش  کیژولوئدـیا  تباقر  لاس  هدراهچ  هللا ، حور  ناینیـسح  -26
.1383

نارهت 1381. یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ناریا ، رد  یعیش  مالسا  يوپاکت  لاس  تسیب  -........................، 27
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.1382 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  (، 1341-1343  ) ناریا رد  هعیش  تیعجرم  زیتس  لاس  هس  -........................، 28

شناد و یگنهرف  هسـسوم  ، لوا پاچ  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  تخانـش  لیلحت و  يارب  یبوچراـچ  رقابدـمحم ، هداز  تمـشح  -29
راهب 78. رصاعم ، هشیدنا 

لاس 1373. یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  متشه ، پاچ  برغم ، دیشروخ  اضردمحم ، یمیکح  -30

.1414 ناریا ، هنومن ، پاچ  هرجهلاراد ، هسسوم  يومرا ، ینیسح  قیلعت  هب  قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  فسوی ، یلح  -31

يروهمج رد  یسایس  گنهرف  هب  رد  بالقنا ، زا  سپ  ناریا  یسایس  گنهرف  رد  یفنـص  هویـش ي  ییارگ و  مدرم  رهچونم ، جاّرد  -32
.1379 زاب ، تاراشتنا  یقلاخ ، هموصعم  همجرت  ناریا ، یمالسا 

.1381 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  تاراشتنا  ج1-2 ، ناریا ، نویناحور  تضهن  یلع ، یناود  -33

.1379، نارهت یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  اهشزرا ، بالقنا و  یلع ، ملعوذ  -34

.1374 نارهت ، هلبق ، مراهچ ، ج  ینیمخ ، ماما  یسایس  یناگدنز  نسحدمحم ، یبجر  -35

.1382 نارهت ، ، جورع مجنپ ، پاچ  ج1، ینیمخ ، ماما  تضهن  دیمح ، دیس  یناحور  -36

.1375 هنزور ، تاراشتنا  نارهت ، یمالسا ، بالقنا  رب  يا  همدقم  قداص ، مالکابیز  -37

.1368 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم ، ییایفارغج ، ياه  هدیدپ  یمالسا و  شنیب  سابع ، یناوضر  دیعس  -38

.1373 نارهت ، ملع ، رشن  یعولط ، دومحم  همجرت  ریفسود ، تارطاخ  ینوتنآ ،  زنوسراپ  مایلیو و  ناویلوس  -39

.1376 نایبت ، تاراشتنا  ، لوا پاچ  نید ، یسایس  رادتقا  تلود و  ینید  تیعورشم  اضر ، یلع  دنز  یعاجش  -40

.1352 داشرا ، هینیسح  نارهت ، يوفص ، عیشت  يولع و  عیشت  یلع ، یتعیرش  -41
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.1385 نارهت ، رصع ، دوعوم  نارظتنم ، فیلکت  رصع و  ماما  تفرعم  میهاربا ، یناتسورس  یعیفش  -42

.1361، مق رحرشن ، مالسا ، یسایس  هقف  لضفلاوبا ، يروکش  -43

.1384 زاب ، تاراشتنا  ناریا ، مالسا و  یسانشزاب  زکرم  ناریا ، هعسوت  ناگبخن و  نیسح ، هداز  خیش  -44

، مق هیمالـسالا ، تاراشتنالاراد  تاراـشتنا  مود ، پاـچ  يراـفغ ، ربکا  یلع  قیقحت : همعنلا ، ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  قودـص  خیـش  -45
.ق 1359

، یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، یمالسا ، بالقنا  شیادیپ  رد  یعیش  ناملاع  یـسایس  شقن  رب  یلیلحت  داهرف ، یـشرف  خیـش  -46
.1379

رـشن زکرم  لوا ، پاچ  يرهچونم ، نیـسح  همجرت  نآرق ، بتکم  رد  خیرات  هفـسلف  یعامتجا و  ياهتنـس  رقابدـمحم ، دیـس  ردـص  -47
.1369 ءاجر ، یگنهرف 

ص 95. 1360ش ، نارهت ، ملق ، تاراشتنا  رشب ، هدنیآ  تیودهم و  دومحم ، دیس  یناقلاط ، -48

.1374، مق یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مالسا ، رد  هعیش  نیسح ، دمحم  ییابطابط  -49

.1359، نارهت يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  هداز ، بیقن  اضر  همجرت  مالسا ، رد  یسایس  هقف  حلاص ، دمحم  یملاظ  -50

.1386 باتک ، ناتسوب  لوا ، پاچ  تنس ، لها  هعیش و  هاگدید  زا  یناهج  حلصم  يدودوم ، یلعالاوبا  و  دابعلا - نسحملادبع  -51

.1386، مق باتک ، ناتسوب  هسسؤم  راظتنا ، یعامتجا  شقن  نسح ، روپ  يدبع  -52

.1379 ناگنازرف ، لوا ، پاچ  هدازبیقن ، دمحا  همجرت  اهنامزریغ ، ینامز  یلیل ، یقشع  -53

.1382 نارهت ، نایشآ ، رشن  یسایس ، گنهرف  اضر ، مالغ  ییاباب  یلع  -54

.1991 توریب ، یضترملاراد ، لوا ، پاچ  هجهملا ، هرمثل  هجحملا  فشک  سوواط ، نبا  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  -55

.1385 رثوک ، لالز  تاراشتنا  لوا ، پاچ  هیتجح ، نمجنا  یسانش  نایرج  ناملس ، کین  يولع  نیدلا و  ءایض  دیس  بسنایلع  -56

.1356 نارهت ، ریبک ، ریما  دیمع ، یسایس  گنهرف  نسح ، دیمع  -57
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.1371، نارهت یسایس ، باتک  رشن  نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  یلعسابع ، یناجنز  دیمع  -58

.1361 نارهت ، ، یمزراوخ رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  هشیدنا  دیمح ، تیانع  -59

.1365، نارهت یمزراوخ ، ، مود پاچ  یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  همجرت  رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  ياه  هشیدنا  -...................، 60

.1386 یسانش ، هعیش  تاراشتنا  لوا ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  زا  برغ  ینارگن  هعیش و  کیتلپوئژ  هسیفن ، این  یلضاف  -61

.1370 چ 3 ، تاعالطا ، نارهت ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  نیسح ، تسودرف  -62

.1379 نارهت ، زاب ، تاراشتنا  هدازریشم ، اریمح  همجرت  يرظن ، يزادنا  مشچ  زا  ناریا  یمالسا  بالقنا  زمیج ، زنورف  -63

.1378، نارهت چ2 ، اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسوم  نیدت ، دمحا  همجرت  ناریا ، یعامتجا  تالوحت  خیرات  ناج ، ناروف  -64

.1377 نارهت ، اسر ، تاراشتنا  نیدت ، دمحا  همجرت  هدننکش ، تمواقم  -................، 65

.1379 ینرشن ، هدیدناهج ، نیشفا  شوخرسوکین و  همجرت  حور ، یب  ناهج  کی  حور  ناریا ، لشیم ، وکوف  -66

.1379 سمره ، تاراشتنا  ینادمه ، یموصعم  نیسح  همجرت  دنرادرس ، رد  ییایور  هچ  اهیناریا  -.................، 67

.1360، نارهت نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  لوا ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  رب  يرذگ  رصان ، نایزوتاک  -68

ناتسبات 86. جارعم ، پاچ  تیودهم ، رد  ییاهراتسج  میحر ، رگراک  -69

.1376، نارهت ینرشن ، هعیش ، هقف  رد  تلود  ياه  هیرظن  نسحم ، رویدک  -70

.1362 هاگآ ، تاراشتنا  مراهچ ، پاچ  نایناریا ، يرادیب  خیرات  مالسالا ، مظان  ینامرک  -71

.ش 1365، نارهت هیمالسالا ، باتکلاراد  تاراشتنا  مراهچ ، پاچ  یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک  -72
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، ناریا مالـسا و  یـسانشزاب  زکرم  يدالوپ ، لامک  همجرت  رـصاعم ، ناریا  رد  يزاـسون  تلود و  یندـم ، هعماـج  دوعـسم ، یلاـمک  -73
.1381

1381، نارهت رگید ، رشن  ناریا ، بالقنا  ود  -....................، 74

.ق 1411، مق هیمالسالا ، فراعملا  هسسوم  لوا ، پاچ  جع ،)  ) يدهملا مامالا  ثیداحالا  مجعم  یلع ، یلماع  یناروک  -75

.1384 مق ، یسانش ، هعیش  هسسوم  سراف ، جیلخ  هقطنم  نایعیش  یسایس  يایفارغج  بنیز ، هداز  یقتم  -76

.1365، نارهت ریبکریما ، تاراشتنا  یمالسا ، بالقنا  رب  یلیلحت  رهچونم ، يدمحم  -77

.1376 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  تاراشتنا  نآرق ، رد  خیرات  هعماج و  یقت ، دمحم  يدزی  حابصم  -78

.1377، مق اردص ، تاراشتنا  ج2 ، خیرات ، هفسلف  یضترم ،  يرهطم  -79

.1359، نارهت اردص ، تاراشتنا  یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  -........................، 80

.1362، مق اردص ، تاراشتنا  مق ، تاراشتنا  یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  -........................، 81

.1368، مق ات ، یب  اردص ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  -........................، 82

.1373 مق ، اردص ، تاراشتنا  یمالسا ،) ینیب  ناهج  رب  يا  همدقم  ، ) خیرات هعماج و  -........................، 83

.1371، نارهت اردص ، تاراشتنا  راتفگ ، هد  -........................، 84

.مق ات ، یب  اردص ، تاراشتنا  خیرات ، هفسلف  هاگدید  زا  جع ،)  ) يدهم بالقنا  مایق و  -........................، 85

هامریت ، نارهت اردـص ، تاراشتنا  مجنپ ، تسیب و  پاچ  خـیرات ، هفـسلف  هاگدـید  زا  (ع ) يدـهم بـالقنا  ماـیق و  -.......................، 86
.1382

پاچ یقارع ، يدهم  دیهش  تارطاخ  اه ، هتفگان  (، 1370 ( ) ششوک هب  ) اضر دمحم  يزاریش  دوعسم و  ورشهد  دومحم ، یسدقم  -87
،ص 156. نارهت اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسوم  لوا ،

.1381 نارهت ، هاگشناد  رصاعم ، ضراعتم  ياه  بالقنا  یفطصم ، نایتوکلم  -88

.1376 سموق ، رشن  ، مود پاچ  بالقنا ، ياه  هیرظن  رد  يریس  -............................، 89
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.1372، نارهت داعیم ، رشن  هیقف ، دعاوق  دمحم ، دیس  يدرونجب ، يوسوم  -90

.1365، نارهت یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  هللا ،  حور  ینیمخ  يوسوم  -91

، یمالـسا بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  ینیمخ ، ماـما  ياـهدومنهر  هعومجم  رون ، هفیحـص  -...................................... ، 92
.1369، نارهت

.1379، مق يدازآ ، رارسا ، فشک  -.......................................، 93

.1377، نارهت هر ،) ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  هیقف ، تیالو  -...............................، 94

.ش  1369، نارهت یمالسا ، بالقنا  كرادم  نامزاس  هر ،)) ) ینیمخ ماما  راثآ  هعومجم   ) رون هفیحص  -................................، 95

(، جـع  ) دوعوم يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  لوا ، پاچ  لوا ، رتفد  تیودـهم ، یـسانش و  قرـش  یـضردیس ، ینالیگ  يوسوم  -96
ناتسبات 1389. تفرعم ، جنگ  پاچ 

.1384 جع ،) ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  لوا ، پاچ  تیودهم ، نیرتکد  -...................................، 97

تکرـش مهن ، پاچ  یناقلاط ، دومحم  دیـس  همدقم  اب  مالـسا ، رظن  زا  تموکح  ای  هلملا  هیزنت  همالا و  هیبنت  نیـسح ، دـمحم  ینیئان  -98
.1378 نارهت ، تاراشتنا  یماهس 

.1375 نارهت ، اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسوم  پاچ 6 ، ج1، ناریا ، هلاس  جنپ  تسیب و  خیرات  اضرمالغ ، یتاجن  -99

.1387 نارهت ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ناریا ، یمالسا  بالقنا  تیوه و  نامتفگ  هراهب ،  دنمزاس  فرشا -  یلع  يرظن  -100

.1377، نارهت ناوج ، هشیدنا  نوناک  تارایتخا ،) هلدا و  ینابم  ، ) هیقف تیالو  يدهم ، ینارهت  يوداه  -101

، نارکمج دجسم  تاراشتنا  ناهج ،  للم  بهاذم و  مالسا و  هاگدید  زا  يدهم  ترضح  روهظ  هللادسا ، دیـس  يدیهـش  یمـشاه  -102
.1380

.1379، نارهت یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  یمالسا ، بالقنا  هعیش و  یسایس  گنهرف  هللادی ، روپ ، فیطل  يرنه  -103
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تالاقم

.1382 هرامش 1 ، لاس 4 ، یلم ، تاعلاطم  همانلصف  خیرات ، هدرتسگ  رد  یناریا  یلم  تیوه  دیمح ، يدمحا  . 1

هرامش 19. مشش ، لاس  دربهار ، زورفا ، یقت  دمحم  همجرت  یمالسا ، بالقنا  رد  مالسا  رتینار و  تلود  ادت ، لپ ، چاکسا  . 2

، متـشه نامتفگ  تیودهم ، نامتفگ  تالاقم  هعومجم  یمالـسا ، بالقنا  يرکف  ینابم  رب  راظتنا  موهفم  ریثأت  دـیمح ، یناتـسغاب ، .    3
دلج 2.

رـشن رتفد  یمالـسا ، بالقنا  شیامه  تالاقم  هعومجم  یمالـسا ، تیوه  ینیرفآزاـب  یمالـسا و  بـالقنا  اـضرمالغ ، کـل ، زورهب  . 4
.1385 فراعم ،

زییاپ 1379. ش5 ،  مود ، لاس  یلم ، تاعلاطم  همانلصف ي  یلم ، تیوه  يامعم  یناریا و  رکفنشور  اضر ، دمحم  کیجات ، . 5

.1379 ، 94 هرامش 95 ، هزوح ، همانلصف  ینیمخ ، ماما  نانب  نایب و  رد  یمالسا  تموکح  يریگ  لکش  لحارم  اضرمالغ ، یلالج ،  . 6

ماما هاگشناد  یسایس ، شناد  همانلصف  ناریا ، یمالسا  بالقنا  يریگ  لکش  رب  نآ  ریثات  ینید و  میهافم  ریسفت  زاب  لالج ، هشخرد ، . 7
ناتسمز 1388. زییاپ و  مجنپ ، لاس  هرامش 10 ، (ع ،) قداص

.مهن هرامش  مود ، هرود  روضح ، همانلصف ي  دنمشناد ، یتدحو  دادرهم  همجرت  تلاصا ، یمالسا و  بالقنا  یل ، يد ، تربار  . 8

یسانش هعماج  هلجم  ناریا ،» هسنارف و  بالقنا  یقیبطت  یسررب  بالقنا «، تیعضو  رد  نید  درکلمع  شقن و  اضریلع ، دنز ، یعاجش  . 9
.1383 ش 3 ، مجنپ ، هرود ي  ناریا ،
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1383 زییاپ ، ناتسبات و  ، 23

هرامش 25. نیتم ، یشهوژپ  یملع  همانلصف  ناریارد ، یمالسا  بالقنا  دادخر  رب  رثوم  يدارا  لماوع  ..................، 11

زییاپ هرامـش 8 ، نیتم ، همانـشهوژپ  نآ ، ریـسفت  زاب  هعیـش و  يژولوئدـیا  یمالـسا ، بالقنا  يژولوئدـیا  سابع ، يرکـش ، زرواشک  .12
.1379

راهب 1382. هرامش ي 5 ، مود ، لاس  هشیدنا ، گنهرف  رصاعم ، ناریا  رد  یسایس  لرتنک  هطلس و  نارحب  فجن ، ییاز ، کل  .13

ناتسمز 1369. هرامش 4 ، هناسر ، همانلصف  بالقنا ، نارود  ياه  هتشون  راوید  یسررب  يدهم ، دار ، ناینسحم  .14

هدـنیآ هسـسوم  تیودـهم ، نیرتکد  یللملا  نیب  شیامه  هعیـش ، یـسایس  تایح  رد  نآ  راثآ  وراظتنا  گـنهرف  نسحم ، اـینرجاهم ، .15
ناتسبات 87. نشور ،

نیتال عبانم 

Carrithers and others, the Category of the Person, Cambridge University Press,.1
.1985,PP. 7-8

Mangol Bayat, Shi,a as a Functioning Ideology in Iran: The Cult of the Hidden Imam.2
.P.21
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Abstract

This research while reconsidering Islamic Republic identification insisting Mahdaviah
doctrines through Shiah view point, and relying the hypothesis that Mahdaviah
doctrines play a role on religious identity of Islamic Republic of Iran through changing
Iranians, Shiah symbols, behaviors beliefs. It's going to answer this main question,
how do Mahdaviah doctrine play role on the maintenance of religious identities of
Islamic Republic it’s fastened to Shiah identity. During the sequential centuries, when
the flexible view overtakes Mahdaviah culture, no difference known or unknown,
emanation covers the Shiah community the releases the expatiators from

responsibility and it resulted in ignorance of religious dutiful people during the
absence of Imam. They hid themselves in exaggeration of determination while

.waiting attending negative discussions for waiting

To generalize a liberated idea culture domination of unbelievers’ were expanded as a
.by-product of this negative view

But Imam Khomeini as a leader of revolution managed to reconstruct meaning of
“expectation” could establish rational and social bases of Mahdaviah principles. He
revitalized of layer of nation by reciting his ideological religious thought Mahdaviah
doctrine. So Mahdaviah doctrine, in the form of a significant element in religion
meaning system created a moral link among the revolutionary masses that by
deepening ideas beliefs could coordinate behavioral-economical terms symbolic

language to create a rational cohesion for providing a new plan of the revolution
.religious identity
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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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 : 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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