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تسایس رد  هلخادم  مدع  تسایس  تییاهب و 

باتک تاصخشم 

يوقت یفطصم  دیس  فلؤم :
1386 هرامش 17 /  لاس 4 /  تیئاهب /  همان  هژیو  یخیرات /  تاعلاطم  همانلصف 

: زا هتفرگرب 

همدقم

زا لقن  هب  ار  تسایـس » نید و  يهطبار   » يهرابرد تییاهب  یمـسر  هاگدید  تسایـس ،» نید و  هطبار  تییاهب و   » عوضوم هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
رد ءاهبلادبع  میزادرپیم . لمع  رظن و  يهزوح  رد  نآ  یـسررب  دقن و  هب  سپـس  مینکیم . وگزاب  هیـسایس  يهلاسر  زا  هتفرگرب  ءاهبلادبع ،» »

عدار و عنام و  طبار و  طباض و  ار  يرـشب  سوفن  و  مزال ، یقیقح  یبرم  تیانع  تیبرت و  ار  یناسنا  نمجنا  : » دـسیونیم هدـش  داـی  يهلاـسر 
لوا عدار  ظفاح و  مسقنم ؛ مسق  ود  هب  قئاس ، دـئاق و  نیا  و  طبار ، طباض و  نیا  و  عناـم ، عدار و  نیا  و  بجاو ...، بذاـج  قئاـس و  قوشم و 

سومان لام و  ناج و  يهظفاحم  ببـس  تسا و  یناسنا  ملاع  يهجراخ  تداعـس  ثروم  ینامـسج و  ملاع  هب  قلعتم  هک  تسا  هیـسایس  يهوق 
نیا يهریاد  روـحم  و  هیـسایس ، ياوـق  نیا  قـتف  قـتر و  زکرم  و  تسا . لـیلج  عوـن  نیا  يهعماـج  تئیه  تبقنم  وـلع  تزع و  تلع  يرـشب و 

لداع و ناورـسخ  هینابر ، تبهوم  نیا  يهریاد  روحم  و  هیـسایس ، ياوق  نیا  قتف  يارزو و  لماک و  يانما  لداع و  ناورـسخ  هیناـبر ، تبهوم 
يهلزنم بتک  هیناحور و  يهیـسدق  يهوق  یناسنا ، ملاع  یناث  طباض  یبرم و  و  دنتـسه . لساب  رکـشل  نارـس  لقاع و  يارزو  لـماک و  ياـنما 

، تسا ینادـجو  قیاقح  ینامحر و  یناحور  روما  رب  هسدـقم  فیاظو  نیا  ناینب  ینابر ... ياملع  ینامحر و  سوفن  یهلا و  يایبنا  هیئاـمس و 
هتـشادن و سوسم  سئاس و  تیعر و  تموکح و  روما  رد  یلخدـم  هتـشادن .... يویند  نوئـش  یـسایس و  روما  ینامـسج و  نوئـش  هب  یقلعت 
تفرعم و تناید و  تیادـه و  و  نیعم ، ردـصم  تسا و  یمرتحم  عجرم  ار  تیعر  تکلمم و  تموکح و  تسایـس و  روما  هک  هچ  دـنرادن ...
دنرادن و یسایس  روما  هب  یقلعت  هحفص 178 ] سوفن [  نیا  یصخشم . عبنم  یسدقم و  زکرم  ار  تیناسنا  لئاضف  لئاصخ و  جیورت  تیبرت و 

رماوا دـیاب  لک ، عمال  ناهرب  عطاق و  صن  نیا  هب  و  تسا . صوصنم  یهلا  باتک  رد  صوصرم ، ناینب  نوچ  هلئـسم  نیا  دـنهاوخن ... هلخادـم 
يهدنب قداص و  تیعر  نارای ، رهش  تیدوبع  تعاطا و  رد  ینعی  دنشاب . عئاط  داقنم و  ار  تنطلس  ریرس  هیاپ  و  عشاخ ، عضاخ و  ار  تموکح 

يرظن و ياهناینب  رگید ، ترابع  هب  دزاسیم . نایب  ینشور  هب  ار  نآ  يهدنیوگ  یـسانشناسنا  يرگنناهج و  راتفگ ، نیا  [ 1 .« ] دنشاب قفاوم 
یهلا باتک  رد  صوصرم   » یناینب نوچ  وا  ياعدا  هب  هک  دنیآیم  باسح  هب  تسایـس  زا  نید  ییادج  نییبت  يارب  ءاهبلادـبع  کیروئت  ینابم 

اـملع و يهفیظو   » هک هدرک  رداـص  مکح  نآ  ياـملع  ناریا و  يهعماـج  يارب  وا  هک  تسا  یتدـیقع  یناـبم  نینچ  يهیاـپ  رب  دـنا ! « صوصنم
یـسایس ملاع  رد  نیتم  عرـش  ناکرا  نیبم و  نید  ياـملع  تقو  ره  تسا و  هیناـمحر  نوئـش  جـیورت  هیناـحور و  روما  تبظاوم  اـهقف  هضیرف 

تخورفارب و داسف  يهرئان  تشگ ، نینمؤم  عمج  قیرفت  دش و  نیدـحوم  لمـش  تیتشت  دـندومن  يریبدـت  دـندز و  ییأر  دنتـسج و  یلخدـم 
ياعدـم زا  شخب  نیا  تابثا  يارب  وا  [ 2 .« ] ناناوع ریگتـسد  ریـسا و  تیعر  دـش و  نالات  جارات و  تکلمم  تخوسب ، ار  یناهج  داـنع  نارین 

املع يهلخادم  هجیتن  ار  ثداوح  نیا  راجاق  هاش  یلعحتف  يهرود  رد  هیسور  زا  ناریا  تسکش  هیوفـص و  يهلـسلس  طوقـس  هب  هراشا  اب  دوخ 
[ . 3 . ] دنادیم سور  ناریا و  ياهگنج  هیوفص و  يهرود  رخاوا  رد  تموکح  روما  رد 

لیلحت دقن و 

تسایس رد  هلخادم  مدع  تسایس  www.Ghaemiyeh.comتییاهب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 23زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


ندش نشور  مزلتـسم  نآ  شریذپ  مدع  ای  شریذپ  نیاربانب ، تسا . تسایـس  زا  نید  ییادج  يهیرظن  نامه  قوف ، تایعدم  نانخـس و  يانبم 
رب مادـک  ره  هدوب ، کیژولوئدـیا  یماکحا  ود  ره  تسایـس ، رد  نید  تلاخد  رگید ، ناـیب  هب  تسا . هدـش  داـی  يهیرظن  یملع  راـبتعا  نازیم 

یقطنم ماکحتـسا  یملع ، یبایزرا  نیبت و  دـنیارف  رد  کیژولوئدـیا  یمکح  يرظن  ینابم  رگا  سپ  تسا . هدـش  داینب  یـصاخ  يرظن  یناـبم 
يهیاپ تهاجو و  دقاف  هتشادن ، یهورگ  یصخش و  قیالـس  قیالع و  عفانم و  زا  یـشان  کیژولوئدیا  ییاعدا  زا  شیب  یتیهام  دشاب  هتـشادن 

ياهشسرپ ددرگیمن  رسیم  هراب ، نیا  رد  نیداینب  ياهـشسرپ  هب  نداد  خساپ  نودب  تسایـس  نید و  يهطبار  ندش  نشور  هتبلا ، تسا . یملع 
اهنآ نایم  یتبـسن  هچ  تسا و  مادـک  اهنآ  درکراـک  دـنراد و  یتیهاـم  هچ  تسیچ ؟ تسایـس  تسیچ و  نید  ـالوصا  هکنیا ، هلمج  زا  یناوارف 

هناگراهچ ياهتبـسن  زا  کی  مادـک  دـنراد و  مه  اـب  یتبـسن  هچ  تسایـس  نید و  هک  میزادرپیم  هلوقم  نیا  هب  اـهنت  ریزگاـن  هب  دراد ؟ دوجو 
هب اهنآ  ایآ  نینچمه  دنرادن ؟ رگیدکی  اب  یتبـسن  چیه  دنامه و  زا  ادج  ای  هدوب  یکی  اهنآ  ایآ  دنکیم ؟ قدص  اهنآ  رب  قطنم  رد  هدش  حرطم 

يهعومجمریز ود ، نآ  زا  یکی  هکنیا  ای  دـناكارتشا ؟ هوجو  یخرب  قارتفا و  هوجو  هحفص 179 ] یخرب [  ياراد  لقتسم ، هدیدپ  ود  ناونع 
دای يهناگراهچ  یقطنم  ياهتبـسن  بیترت ، نیدب  ارچ ؟ دریگیم و  رارق  يرگید  يهعومجمریز  کی  مادک  تسا ، نینچ  رگا  تسا ؟ يرگید 

اب تسا  يواـسم  نـید  یگناگی 2 - تسایـس  اـب  تسا  يواـسم  نید  - 1 دوب : دـهاوخ  رارق  نیدـب  تسایـس  نید و  يهطبار  يهراـبرد  هدـش 
نید تسایـس ب -  هعومجمریز  نید  اب  تسا  يواسم  نید  تسایـس  فلا -  لخادت 4 - تسایـس  اب  تسا  يواسم  نید  ییادج 3 - تسایس 

نید  هعومجمریز  تسایس  اب  تسا  يواسم  تسایس 

یگناگی

دیس دیهش  هللاتیآ  روهـشم  نخـس  تسا . ینید  نامه  زین  تسایـس  تسایـس و  نامه  نید  هدوب ، زیچ  کی  تسایـس ، نید و  ضرف ، نیا  رد 
هب ام  يهعماج  رد  دراوم  زا  یخرب  رد  تسام ،» تناید  نیع  ام  تسایـس  تساـم ، تسایـس  نیع  اـم  تناـید   » هک ریبعت  نیا  اـب  سردـم  نسح 

ار زیچ  کـی  سفن »  » و دوخ » «، » ریغ  » موهفم لـباقم  رد  هفـسلف ، رظنم  زا  تسا . هدـش  یقلت  تسایـس  نید و  یناـمه  نیا  یگناـگی و  ياـنعم 
کی زا  هدوـب و  زیچ  کـی  اـقیقد  زیچ  ود  نیا  ینعی  تسا ، نآ  نیع » ، » نیا دوـش  هتفگ  یتـقو  رتنشور ، ناـیب  هب  دـنیوگیم . زیچ  نآ  نیع » »

هک دوشیم  هتشادنپ  نینچ  کی  نآ ، رودص  نأش  هنیمز و  هب  تیانع  نودب  حماست و  اب  سردم ، موحرم  نخس  يهرابرد  سپ  دنتسه . سنج 
یقیقد فیرعت  سردم ، موحرم  نوچ  لاح  نیا  اب  تسایس ؛ نامه  زین ، نید  تسا و  نید  نامه  تسرد  تسایس ، هک  دوب  نیا  يو  دارم  ایوگ 
كرد يارب  تسا ؛ هتـسنادیم  ار  مادک  ره  هاگیاج  هحفص 180 ] هبترم و [  ود و  نآ  تیهام  یبوخ  هب  هتـشاد  تسایـس  نید و  ياههلوقم  زا 

ایند لود  هب  تبـسن  ام  : » دیوگیم یجراخ  تسایـس  هرابرد  ثحب  ماگنه  هب  وا  تخادرپ . زین  يو  زا  يرگید  لاوقا  هب  دیاب  يو ، روظنم  رتهب 
نآ ضرعتم  دوشب ، اـم  ضرعتم  سک  ره  و  برغ ، هچ  قرـش ، هچ  لامـش ، هچ  بونج ، هچ  هیاـسمه ، ریغ  هچ  هیاـسمه ، هچ  میتسه ، تسود 

تـسایس نیع  ام  تناید  دنکیمن ؛ یقرف  چیه  سپ  تسا ... هتخاس  دیآیمرب و  نامزا  هک  يردـق  هب  دـشاب ، هک  ره  دـشاب ، هچ  ره  میوشیم ،
ام هب  هک  مسق  نامه  دنـشابن ، ام  ضرعتم  دنـشاب و  تسود  ام  اب  هک  یماداـم  میتسود  همه  اـب  اـم  تساـم . تناـید  نیع  اـم  تسایـس  تساـم ،

کی : » دیوگیم نینچ  یلم  ياروش  سلجم  رد  شنانخـس  نمـض  زین  يرگید  دروم  رد  [ 4 .« ] مینکیم راتفر  تسا  هدش  هداد  لمعلاروتـسد 
جارختـسا ار  نآ  تاجهقیتع  متفر ، زور  هدزناپ  هد  منک . اشامت  ار  لباب  یـضارا  مورب  مدرک  ترفاسم  هدـنب  دـش ، طـحق  داـبآفجن  رد  یتقو 

نینچ هرخالاب  مرکف و  زور  نیدـنچ  یقرت ؟ هب  ور  یمالـساریغ  کلامم  هتفر و  فعـض  هب  ور  یمالـسا  کلامم  ارچ  مدرک  رکف  دـندرکیم .
. تسا نآ  ءزج  ای  ناشتناید و  نیع  ناشتسایس  رگید  کلامم  یلو  دناهدرک  ادج  مه  زا  ار  تناید  تسایـس و  یمالـسا ، کلامم  هک  مدیمهف 

تـسایس لخاد  رد  هک  یـصاخشا  زا  دننکیم  يرود  دنتـسه  نیدتم  هک  یـصاخشا  کلامم  رد  اذهل  مشاب . هدرک  هابتـشا  تسه  مه  نکمم 
. دوریم بقع  هب  ور  تکلمم ]  ] اذهل هتفرگ ، تسد  رد  ار  تسایس  روما  يهتشر  صاخـشا  عون  همه  راچان  دندرک ، يرود  هک  اهنآ  دنتـسه .

هرکاذـم ار  هلئـسم  نیا  دناهتـسویپ ، يدزیا  تمحر  هب  ود  ره  العف  هک  گرزب ، دـیتاسا  زا  رفن  ود  اب  مدـمآ  درک . يرکف  دـیاب  متفگ  دوخ  اـب 
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تسایس هب  تمدخ  رتشیب  تسا ، رتنیما  سک  ره  دوش و  هتشادرب  فالتخا  نیا  نآ  يهطساو  هب  هک  هدش  قبطنم  هطورشم  اب  هرخالاب  مدرک و 
ییادـج فالتخا و   ] یفالتخا کی  هک  دوب  نیا  يارب  میدرک ، قیدـصت  ار  هطورـشم  هک  نم  زا  رتگرزب  نم و  لاـثما  نم و  دـنکب . تکلمم 

هک ص )  ) مرکا ربـمغیپ  دـشاب . اـت  ود  تناـید ، تسایـس و  تلم ، تلود و  هک  درادـن  اـنعم  نیا  دوـش . هتـشادرب  نیب  زا  تسایـس ] نید و  نیب 
.« تفر فعض  هب  ور  مالـسا  کلامم  دش ، ادیپ  تسایـس ] نید و  نایم   ] فالتخا هک  تقو  نآ  زا  دوب . تسایـس  سیئر  دوب ، تناید  سـسؤم 

ياتدوک عوقو  دـهاش  وس  کـی  زا  وا  هک  تشاد  راـهظا  یتیعقوم  رد  مراـهچ و  هرود  یلم  ياروش  سلجم  رد  ار  نانخـس  نیا  سردـم  [ . 5]
ياهدرکلمع اهدادـخر و  يهمه  دـهاش  رگید ، يوس  زا  دوب و  ناخاضر  درکلمع  رد  نآ  یعقاو  فادـها  ياـههناشن  عولط  دنفسا 1299 و 

زارف رد  ور ، نیا  زا  دادیم . رارق  دوخ  لمع  يامنهار  تشاد و  رظن  رد  یخیرات  ییاههبرجت  ناونع  هب  ار  اـهنآ  يهمه  دوب و  اـتدوک  هب  رجنم 
تدـش هب  هرود  نآ  یـسایس  ياـهنایرج  ناـگبخن و  زا  یخرب  عضاوم  اههاگدـید و  رثا  رد  هک  ار  يدراوم  نیرتمهم  زا  دروم  ود  هدـش ، داـی 

لالقتسا يهلوقم  ود  هب  سرادم  هجوت  داد . رارق  هجوت  دروم  درکیم ، دیدهت  ار  روشک  تشونرس  عضو ، نآ  يهمادا  دندوب و  هدید  بیـسآ 
يزیچ نامه  ای  دوخ  یسایس  عضوم  ار  روشک  یـضرا  تیمامت  و  هحفص 181 ] لالقتـسا [  زا  عافد  لوا ، زارف  رد  وا  دوب . روشک  تفرـشیپ  و 
روظنم بیترت ، نیدب  دراد . اضتقا  روشک  یـسایس  حلاصم  هک  دنکیم  مکح  يزیچ  نآ  هب  زین  نید  دنکیم و  مکح  نآ  هب  نید  هک  دـنادیم 

نیا اب  نخـس ، نیا  رب  مکاح  قیمع  كرد  دوشیم . نشور  تسام  تناید  نیع  ام  تسایـس  ام و  تسایـس  نیع  ام  تناید  تراـبع  زا  سردـم 
مود زارف  درادن . یتبارق  تبـسن و  چیه  دراگنایم ، رگیدـکی  نأشمه  ای  رگیدـمه و  يواسم  ار  تسایـس  نید و  هک  نآ ، زا  هناماوع  تفایرد 

یـسانشهعماج رظنم  زا  هکلب  دـهدیم ، ناـشن  ار  تسایـس  نید و  هطبار  يهراـبرد  وا  يرظن  درکیور  تقد  اـهنت  هن  سردـم  موحرم  ناـنخس 
يهطبار هب  هراشا  زا  وا  دارم  تسا . ناریا  هعماج  تالوحت  دـنور  يهنیمز  رد  وا  يدربراک  هنایارگعقاو و  یـسانشبیسآ  زا  یکاـح  یـسایس ،

رد نید  زا  تسایـس  يوریپ  رتنشور ، نایب  هب  و  تسایـس ، نید و  ییوسمه  تدـحو و  هک  تسا  یـشقن  ناریا ، اـپورا و  رد  تسایـس  نید و 
ره رد  يرگید  مهم  هتکن  دنک . افیا  ندمت  تفرشیپ و  هزاورد  ییاشگزاب  دیلک  یگدنامبقع و  زا  ییاهر  هار  اهنت  ناونع  هب  دناوتیم  ناریا ،

نوـچ یلئاـسم  حرط  اـب  هـهد  نیدـنچ  تدـم  رد  هـک  تـسا  یبازحا  دارفا و  عـضاوم  اههاگدـید و  رب  وا  دـقن  سردــم ، نانخــس  شخب  ود 
یتیوه و شیوشت  ینهذ و  تتشت  ثعاب  نارادمتـسایس ، زا  نارادنید  تسایـس و  زا  نید  ییادج  مالـسا ، ناریا و  تیلم ، نید و  يراگزاسان 

سردم دندرکیم . یفرعم  هعماج  هب  تداعـس  تفرـشیپ و  هار  ناونع  هب  ار  ییاهههاریب  نینچ  هدش ، روشک  یگدنامبقع  قیمعت  رارمتـسا و 
اب هک  دنک  مالعا  عضاوم ، اههاگدید و  نآ  رگناریو  راثآ  اهیتساک و  نداد  ناشن  نمض  تسایس ، نید و  تدحو  هلئـسم  حرط  اب  دیـشوکیم 

نداد رارق  ناریا ، لالقتـسا  تفرـشیپ و  يهنانیبعقاو  هار  نآ ، یلم  ینید و  گنهرف  رد  دوجوم  دادعتـسا  ناریا و  يهعماـج  راـتخاس  هب  هجوت 
دشاب . ناشتناید  ناشتسایس ، أشنم  هک  تسا  يرادمتسایس  نارادنید  تسد  هب  روما  مامز 

لخادت ییادج ،

یتح درادن . دوجو  ود  نآ  نایم  یبسن  هنوگچیه  هک  دنانآ  رب  دنزرویم و  دیکأت  تسایس  زا  نید  ییادج  رب  الوصا  هک  رگید  ياههاگدید 
رب لمتـشم  اههاگدید  نیا  دوش . هتخانـش  تیمـسر  هب  دـبای و  ققحت  دـیابن  یتبـسن  نینچ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  اهنآ  نایم  یتبـسن  اقطنم  رگا 

نید و تسا : رارق  نیدب  اهدرکیور  نیا  تایعدم  يهدیکچ  دناینید . ینیدریغ و  ینید ، دض  توافتم  ياههزیگنا  اب  ددـعتم و  ییاهدرکیور 
رـس و تسا . يویند  رتشیب  یبلاق و  يرما  تموکح  تسا و  یبلق  رتشیب  يونعم و  يرما  نید  دـنزیامتم . هلوقم  ود  يوهام  ظاحل  هب  تموکح 

ینوریب رادتقا  تموکح  دراد ، یسادق  يهلاه  ینورد و  رابتعا  نید  دادرارق . اب  هحفص 182 ] تسایس [  راب  راک و  تسا و  داقتعا  اب  نید  رس 
تسا طوبرم  یمدآ  یلاعتم  الاو و  تاساسحا  اههزیگنا و  هب  نید  ینوناق . تیمـسر  تموکح  دراد و  یناحور  تیجح  نید  یمـسر ، ماظن  و 

يداقتعا يونعم و  نید  تیالو  یلم . تموکح  تسا و  یلمارف  نید  يزیرغ . تسایـس  تسا و  يرطف  نید  يدام . ياـههزیگنا  هب  تسایـس  و 
زا یـسایس  يربهر  صاخ . یتهج  زا  دـناماع و  یتهج  زا  ود  ره  یـسایس  ینید و  يربهر  تسا . یکتم  روز  هطلـس و  رب  تموکح  یلو  تسا 
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هک ور  نآ  زا  تسا  صاخ  و  دریگیمرب ؛ رد  ار  یکلـسم  نییآ و  ره  اب  قفاوم  فلاـخم و  زا  معا  نادنورهـش ، همه  هک  تسا  ماـع  تهج  نآ 
دوشیمن و روشک  کی  ییایفارغج  ياهزرم  هب  دودحم  هک  تهج  نآ  زا  تسا  ماع  ینید  ربهر  دوشیم . روشک  کی  نادنورهش  لماش  طقف 

اهنآ ناگدنراد  رگا  یتح  دوشیمن  رگید  دیاقع  ناوریپ  لماش  هک  تهج  نآ  زا  تسا  صاخ  و  دریگیمرب ؛ رد  ار  نید  نآ  هب  نادقتعم  همه 
قح تسا و  یعامتجا  يدوجوم  هک  رظن  نآ  زا  ناسنا  تسا . یعامتجا  تایح  زا  لزعنم  يونعم و  يرما  نید  دننک . یگدنز  روشک  کی  رد 

ساسحا اههزیگنا و  دعتـسم  هک  تهج  نآ  زا  دهدیم و  لیکـشت  یـسایس  ماظن  تموکح و  دوخ  یگدـنز  میظنت  يارب  دراد ، يویند  تایح 
، یلقع یندم ، یفرع ، يرما  تموکح  لیکشت  تسایـس و  دراد . ینید  نامزاس  راتفر و  تسا ، يورخا  یلاعتم و  يونعم و  تیلوئـسم  دهعت و 

دیاـب تلود ] نید و   ] اـهنآ زا  کـی  ره  كـال : ناـج  يهتفگ  هب  اـنب  یعرـش . فیلکت  ینید و  يرما  هن  تسا ، يرـشب  یعیبـط و  قح  یملع و 
شزرمآ هب  يرگید  دراد و  فوطعم  مدرم  يویند  ياهشیاسآ  هب  ار  دوخ  هجوت  دیاب  یکی  ینعی  دهد ؛ ماجنا  دوخ  میرح  رد  ار  دوخ  تیلاعف 

يدازآ و یگدـنز و  ینعی  یندـم ، قیـالع  دربشیپ  و  نیمأـت .. يارب  طـقف  هک  تـسا  دارفا  زا  یعاـمتجا  تموـکح  هاگتـسد  ناـنآ ... حاورا 
لکـشتم تسد ، نیا  زا  ییاهزیچ  یگدنز و  مزاول  هناخ و  نیمز و  لوپ و  نوچمه  یجراخ  ءایـشا  کلمت  ینامـسج و  شیاسآ  یتسردنت و 

نامگ هب  هک ، ياهویـش  هب  ات  دندنویپیم  مه  هب  ناشکرتشم  قفاوت  ربانب  هک  دارفا  يهنابلطواد  عامتجا  ینعی  اسیلک  رگید ، يوس  زا  دنوشیم .
زا اهنآ  زا  کی  ره  رگا  دـنزادرپب .. تدابع  هب  یعمج  روط  هب  دـتفایم ، رثؤم  ناشحور  شزرمآ  رد  لوبقم و  یلاعت  يراب  هاگـشیپ  رد  اـهنآ ،

يههجو ار  نانآ  حاورا  يراگتـسر  يرگید  دزادرپب و  مدرم  يویند  شیاسآ  هب  یکی  ینعی  دنهنن ، رتارف  اپ  دوخ  تارایتخا  فیاظو و  دودح 
تموکح تسا ؛ یهورگ  ای  یصخش  يداقتعا  ای  هبرجت  نید  درک . دهاوخن  زورب  اهنآ  نایم  یبولطمان  دروخرب  زگره  دهد ، رارق  دوخ  تمه 

زا بکرم  هعماج  دـشاب . هتـشاد  بهذـم  نابز  زا  رتماع  ینابز  قطنم و  دـیاب  تسا و  یمومع  یناگمه و  يرما  یعاـمتجا و  لـباقتم  دادرارق 
رب تموکح  قیرط  زا  دـیابن  درادـن و  تیجح  اههورگ  رگید  يارب  هورگ  کی  تاداقتعا  تسا . توافتم  ییاهکلـسم  اـب  ییاـههورگ  دارفا و 

یـسایس تکراشم  نایب و  ملق و  داقتعا و  رکف و  يدازآ  قح  یعامتجا  هحفـص 183 ] ياههورگ [  رگید  دننام  نارادنید  دوش . لیمحت  اهنآ 
ياهروتـسد لوصا و  عیارـش و  يرارقرب  اب  دـیورف : يهتفگ  هب  انب  دـننک . تموکح  دوخ ، یـصخش  تاداـقتعا  رب  هیکت  اـب  دـیابن  یلو  دـنراد 

یتوافت ناوتیم  يراوشد  هب  رایسب  تردن و  هب  ینعی  دش ؛ لیاق  زیمت  فرع  عرـش و  رماوا  نایم  ناوتیم  ترارم  یتخـس و  اب  رایـسب  یبهذم ،
لمع هب  ذـفان  ردـتقم و  هاـگداد  کـی  اـی  يروـشک  ياروـش  کـی  زا  هک  هچنآ  تسا و  ییادـخ  تساوـخ  هدارا و  زا  یـشان  هک  هچنآ  ناـیم 

ملـسم و يرما  ناونع  هب  يژولوئدیا ، نید و  کی  میهد . رارق  بوچراهچ  نیا  زا  جراخ  رد  ادـخ  یلک  روط  هب  دـیاب  دوش ... لیاق  هدـمآرد ،
دریگب و رارق  تموکح  هاگتـسد  تیریدـم و  يانبم  رگا  رامـشرپ ، دـنچ  ره  یهورگ ، داـقتعا  دروم  مولعم ، شیپ  زا  ارچ و  نوچ و  لـباقریغ 

یعیبط دازآ و  تکراشم  ولج  هیدش ، هدیشک  تیرابج  یگماکدوخ و  مسینایراتیلاتوت و  هب  هاوخان  هاوخ  دشاب ، هتـشاد  هدهعرب  ار  روما  مامز 
، ددرگ يونعم  ياهـشزرا  ای  ینید  رکفت  زرط  یلاع  عجرم  تلود ، رگا  مورف : کیرا  يهتفگ  هب  انب  دریگیم . ار  یعمج  يهنانیبعقاو  لقعت  و 

لثم لاح ، هتشذگ و  عماوج  توافت  دماجنایم . هقلطم  تردق  ییادیپ  هب  دنـشاب ، یقطنم  تسرد و  ینیع  ظاحل  هب  اهـشزرا  نیا  مه  دنچ  ره 
نوئـش لاعفا و  ماـمت  نید  ییادـتبا ، عماوج  رد  تسا . یلولـس  رپ  يهدـیچیپ  هدـنز  دوجوم  اـب  یلولـس  کـت  هداـس و  هدـنز  دوجوم  تواـفت 

قـالخا و داـصتقا ، تموکح ، تناـید ، درادـن . دوجو  راـک  میـسقت  عونت و  هدوـب ، هتخیمآ  مه  هب  تاسـسؤم  يهمه  هتفرگارف ، ار  یعاـمتجا 
رگید زا  نآ  صیخـشت  زیمت و  هک  هدرک  ادـیپ  ذوفن  دارفا  یگدـنز  بناوـج  يهمه  رد  ناـنچ  بهذـم  دنتـسین ؛ زیاـمتم  رگیدـکی  زا  قوـقح 

. تسا هدرک  هبرجت  یط و  ار  اهداهن  اهـشزرا و  رد  زیامت  کیکفت و  زا  يدنیارف  رـشب ، خـیرات  اما  تسا . راوشد  رایـسب  یعامتجا  ياهنامزاس 
نید یتسیز  شقن  زا  ریغ  یلک  هب  دوریم ، راظتنا  نید  زا  ابلاغ  ینونک  عونتم  هدـیچیپ و  يهعماج  رد  هک  یعامتجا  تسیز -  شقن  نیاربانب ،

شرورپ شزومآ و  داصتقا و  تلود ، لثم  تاسیـسأت ، اهداهن و  ریاس  رانک  رد  يداهن  ناـنوچ  نید  ساـسا ، نیا  رب  تسا . نیـشیپ  عماوج  رد 
گنهرف و زا  ییزج  بهذم  اساسا ، یقلت ، نیا  رد  دزاس . هدروآرب  ار  نادقتعم  تاراظتنا  اهیدنمزاین و  زا  یخرب  دـناوتیم  اهنت  هک  تسا  و ...

ینید تاداقتعا  زا  یعبات  هبرجت ، تینالقع و  ياج  هب  ار  تسایـس  ینید  تموکح  دوشیم . هتـسناد  تایبدا و ... رنه ، قالخا ، ملع ، رانک  رد 
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هاگتسد رد  جاجتحا  هرظانم و  باقن  ریز  دیاقع  شیتفت  ییوجزاب و  برغ ، رد  نویسیزیگنا  كانتـشهد  ناتـساد  دنکیم ، بهذم  نآ  ای  نیا 
هن دنکیم و  رارکت  رگید  راب  نایحیسم  ناناملسم و  نایم  رد  ار  اههلیلاگ  اهدشرنبا و  اهلبنحنبا و  اهجالح و  ناتـساد  سابعینب ، تفالخ 

دوبان زین  ار  نید  یعاـمتجا  یقـالخا و  يونعم ، ياهیدـنمجرا  تمرح و  تسادـق و  هکلب  دزاـسیم ، بویعم  لـتخم و  ار  تموکح  رما  اـهنت 
اهتموکح تسایس و  ریذپانبانتجا  ياهیگدولآ  زا  دیاب  نید  دنیبیم . بیسآ  یسایس  لمع  نایرج  رد  نید  تسادق  هحفص 184 ] دنکیم [ .

فلتخم ياههنحـص  رد  یـسایس  بزح  کی  تروص  هب  نیریاس ، دننام  دنناوتیم ، مه  یبهذم  يژولوئدیا  کی  هب  نادقتعم  دـنامب . نوصم 
یبهذم بازحا  دننام  دـننک ، ینوناق  تلاخد  روشک  تیریدـم  رد  دنـسرب و  تردـق  هب  کیتارکمد  یفرع  اب  یتح  دـننک و  تیلاعف  یعامتجا 

یمومع و يرما  ار  نید  هکنآ  اـب  دـنراد و  نید  يهغدـغد  هناـنمؤم  هک  دنتـسه  ینارواـبنید  یخرب  هاگدـید ، نیا  يهزوـح  رد  [ . 6 . ] اپورا
هب یـسایس  لمع  تسایـس و  یگدولآ  یگتخیمآ و  هک  اجنآ  زا  اما  دننادیم ، اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  يارب  ياهمانرب  یعامتجا و 

. دنزرویم دیکأت  تسایس  يهصرع  هب  دورو  زا  نارادنید  نید و  زیهرپ  رب  دننادیم ، ریذپانبانتجا  ار  مدرم  قوقح  عییـضت  تقادص و  مدع 
طیارش رد  هدیدپ  نیا  اما  دریگب . رارق  تناید  تیاده  رتچ  ریز  دیاب  تسایـس  هتـشاد و  دنویپ  رگیدکی  اب  تسایـس  نید و  هک  دنانآ  رب  نانیا 

. دـباییم ییارجا  هنیمز  ع ،)  ) موصعم ماما  تموکح  ینعی  خـیرات ، يهدـنیآ  رد  ياهژیو  ینامرآ  طیارـش  رد  هکلب  دـباییمن ، ققحت  ینونک ،
هجیتـن رد  دـیآیم و  دوجو  هب  هعماـج  دارفا  زا  يدادـعت  يارب  هک  دـننادیم  یـصوصخ  ياهبرجت  ار  نآ  هدوبن ، نید  هب  دـقتعم  رگید  یخرب 

يهبرجت نیا  رظنم ، نیا  زا  دوشیم . رارقرب  نید  داـهن  ماـن  هب  يزیچ  هک  تسا  مدرم  فلتخم  راـشقا  ناـیم  رد  هبرجت  نیا  شرتـسگ  دوـجو و 
دشاب رشب  نهذ  يهتخادرپ  هتخاس و  موهوم و  یتایلعج  هاوخ  دشاب و  هتشاد  یتسه  تیعقاو  اب  يدنویپ  هدوب ، تلاصا  ياراد  هاوخ  یصوصخ 

فدـه و نید ، ینعی  یـصوصخ ، يهبرجت  نیا  تروص ، ود  ره  رد  [ 7 ، ] دوش هتـسب  راک  هب  اهناسنا  یناور  ياـهزاین  زا  یخرب  عفر  يارب  هک 
، درادن ار  مزال  يدمآراک  یتلاسر ، فده و  نینچ  ياعدا  اب  درادن و  نآ ، یـسایس  شخب  هژیوب  هعماج ، روما  يهرادا  يارب  یـصاخ  تلاسر 

ناونع هب  ینید  داهن  نید و  هک  اجنآ  زا  همه ، نیا  اب  تشاد . دهاوخ  يرابنایز  ياهدمایپ  هدوبن ، دیفم  دشاب ، هتشاد  مه  يدمآراک  رگا  یتح 
ریاس اب  نآ  لماعت  دـیاب  ریزگان  دراد ، يراکنا  لباقریغ  دوجو  هعماج  ياهداهن  ریاس  رانک  رد  یعامتجا ، يداـهن  تروص  هب  ینیع و  یتیعقاو 
قلطم یگناگی  هک  هنوگنامه  بیترت ، نیدب  دریگب . رارق  هعماج  یـسایس  تیریدم  هجوت  دروم  تسایـس ، داهن  هلمج  زا  یعامتجا ، ياهداهن 

نید و هک  تاراـهظا  ریباـعت و  یخرب  مغر  هب  نینچمه ، دوشیم . ناـعذا  زین  ود ، نیا  قـلطم  ییادـج  هب  دوـمنیم ، هجوماـن  تسایـس  نید و 
نأشمه و يهدیدپ  ود  نوچ  ود  نیا  هدش ، دای  رظنم  زا  دـننکیم ، دومناو  رمتـسم  دتـس  داد و  رد  يزاوم  يواسم و  يهدـیدپ  ود  ار  تسایس 

نیا رد  نیارباـنب ، دـنجنگیمن . يدـحاو  میلقا  رد  تروـص  نآ  رد  هک  تسا  یعیبـط  اریز  دـنوشیمن  هتخانـش  تیمـسر  هـب  ربارب  هاـشداپ  ود 
هحفـص ناونع [  هب  هدوب  لوغـشم  دوخ  یـسدق  تحاس  رد  تیلاعف  هب  طـقف  نید  هک  تسا  نآ  تسایـس  زا  نید  ییادـج  زا  روظنم  درکیور ،

. دریگب رارق  یـسایس  تیریدـم  هعومجمریز  رد  هعماج ، ياـهداهن  ریاـس  راـنک  رد  یگنهرف ، ياـهداهن  زا  یکی  گـنهرف و  زا  یـشخب  [ 185
تسا و راوتـسا  هلوقم  ود  نیا  زا  صاخ  یفیرعت  هیاپ  رب  تسایـس ، نید و  يهطبار  زا  يایقلت  نینچ  هک  دوشیم  نشور  زین  هتکن  نیا  نونکا 

میرادـنپب رگا  دراد . هشیر  ناهج  رد  ناسنا  هاگیاج  زا  نانآ  فیرعت  یتسه و  ناهج  هب  نآ  نابحاص  هاگن  رد  اـقطنم  زین  صاـخ  فیرعت  نیا 
، يرتبا ناهج  نینچ  رد  زین  ناسنا  درادـن ، دوجو  یتیاـغ  اـنعم و  نآ  يارواـم  رد  تسا و  يداـم  ناـهج  نیمه  هب  دودـحم  یتسه  ناـهج  هک 
تروص و ره  هب  شزیارغ  ندروآرب  یگدـنز ، زا  وا  فدـه  اهنت  هدوبن ، حرطم  وا  يارب  یتیاغ  انعم و  هنوگچـیه  هک  دوشیم  یقلت  يدوجوم 

تعیبط ملاع  يهنحـص  رد  هک  یلومعم  یگدنز  نیمه  زج  تسین  يزیچ  تایح  ، » رظنم نیا  زا  بیترت ، نیدـب  دـشابیم . نکمم  تمیق  ره  هب 
مازتلا نودب  یعامتجا و  یگدنز  دوس  هب  هدش  بلاق  هدش و  راهم  یعیبط و  زیارغ  عابـشا  رد  دازآ  یهاوخدوخ  يانبم  رب  دـیآیم و  دوجو  هب 

، یناسنا يهیلاع  قالخا  هب  قلخت  يارب  فیلکت  ساسحا  نودـب  ـالعا و  فدـه  يوس  هب  نآ  هیجوت  تاـیح و  یناـعم  يارب  صاـخ  دـیاقع  هب 
کی زا  ترابع  نید   » زین رظنم  نیمه  زا  [ 9 . ] يایگدنز نینچ  تیریدم  هیجوت و  زج  تسین  يزیچ  زین  تسایـس  سپ ، [ . 8 .« ] دباییم همادا 

هتـشادن و یتیعقاو  درکیور ، نیا  رد  طلـسم  نامتفگ  هب  انب  هک   ] یعیبط قوف  قیاـقح  رگید  ادـخ و  ناـسنا و  ناـیم  یـصخش  یناـحور  هطبار 
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ناونع هب  نید  بیترت ، نیدب  [ . 10 .« ] دنشاب هتشاد  رشب  يویند  یناگدنز  رد  یشقن  نیرتمک  هکنیا  نودب  تسا ، رشب ] نهذ  قولخم  تایلعج 
يهزوح زا  یکچوک  شخب  هک  دوشیم  هتخانش  اهناسنا  یعیبط  یگدنز  تعیبط و  ياهتیعقاو  اب  طابترا  نودب  یصوصخ و  یصخش و  يرما 

یقلت رـضم  زین  هصرع  نیا  رد  نآ  تلاـخد  روضح و  هکلب  درادـن  ار  هعماـج  تیریدـم  تیحالـص  اـهنت  هن  دریگیمرب و  رد  ار  اـهنآ  تاـیح 
بادآ و ور  نیا  زا  دـننکیم ، ادـیپ  راک  رـس و  نآ  اب  دوخ  یناور  ياهألخ  زا  یخرب  ندرک  رپ  يارب  هعماـج  دارفا  هک  اـجنآ  زا  اـما  دوشیم .
یعامتجا و یتیعقاو  ناونع  هب  تسیابیم  ریزگان  دهدیم ، صاصتخا  دوخ  هب  هدروآ و  دیدپ  هعماج  رد  ار  یصاخ  طباور  اهداهن و  اهنییآ و 
ار نآ  دوخ  ياهیریگمیمـصت  رد  یـسایس  ناریدـم  هتفرگ ، رارق  تسایـس  تیریدـم  تحت  یعامتجا  ياهداهن  رگید  دـننام  راـکنا ، لـباقریغ 

ینیبناهج نآ  رد  یگدـنز  ناسنا و  هژیو  فیرعت  هژیو و  ینیبناهج  رب  ینتبم  تسایـس  زا  نید  ییادـج  حرط  نیارباـنب ، دـنهد . رارق  رظندـم 
لالدتـسا و رگا  لاح  تسا . نآ  زا  یـشان  فیراعت  ینیبناهج و  نآ  رابتعا  هب  هتـسباو  تسایـس ، زا  نید  ییادج  رابتعا  رگید ، نایب  هب  تسا .

دهاوخ لزلزت  شوختـسد  تبـسن  نامه  هب  يزین  اعدـم  نآ  دـنازرلب ، مک  تسد  ای  دزیربورف ، ار  فیراعت  ینیبناهج و  نآ  ياههیاپ  ناـهرب ،
تیاغ نییبت  و  مالـسا ، نید  هژیوب  هحفـص 186 ] نید [ ، یـسانشیتسه  رد  دنوادخ  موهفم  يرظن  نییبت  ینیبناهج و  نآ  ضقن  دقن و  دـش .

دیاب راصتخا  هب  اما  [ 11 . ] دبلطیم هناگادـج  یثحب  ناهج ، رب  مکاح  ياهـشزرا  ماظن و  ندوب  ینیع  ناهج و  نیا  رد  ناسنا  تلاسر  یتسه و 
دوجو و ریخ  ساسا  رب  یتسه  ماظن  تسا و  هدـمآ  دـیدپ  هنامیکح  تیـشم  کی  زا  ناهج  هکنیا  كرد  ینعی  دـیحوت  ینیبناـهج   » هک تفگ 
. تسا روحم  کت  یبطق و  کی  ناهج  ینعی  يدیحوت  ینیبناهج  تسا . راوتسا  اهنآ  يهتسیاش  تالامک  هب  تادوجوم  ندیناسر  و  تمحر ،

یماـظن اـب  ناـهج ، تادوـجوم  دراد . نوـعجار ) هیلا  اـنا  « ) ییوا يوـس  هـب   » و هللااـنا ) « ) ییوا زا   » تیهاـم ناـهج  ینعی  يدـیحوت  ینیبناـهج 
اب ناهج  تسین . فده  نودـب  هدوهیب و  ثبع و  يدوجوم  چـیه  شنیرفآ  دـنباییم . لماکت  زکرم ، کی  فرط  هب  و  وس »  » کی هب  گنهامه 

صوصخم تمارک  تفارـش و  زا  تادوجوم  نایم  رد  ناسنا  دوشیم . هرادا  دـنوشیم ، هدـیمان  هیهلا » ننـس   » هک یعطق  تاماظن  هلـسلس  کی 
ناسنا يهسردم  ناهج ، تسا . شیوخ  يهعماج  حالصا  دوخ و  تیبرت  لیمکت و  لوئـسم  دراد . صاخ  یتلاسر  هفیظو و  تسا و  رادروخرب 
نیدب [ . 12 .« ] تسا راک  رد  ناسنا  ناهج و  تقلخ  رد  هنامیکح  ياهفدـه  تسا . هدـشن  هدـیرفآ  ثبع  يزاـب و  لـطاب و  هب  ناـهج  تسا ....

دوخ و هب  تبسن  دناوتیمن  تسا و  لوئسم  دنمفده و  رادنامرآ و  يدوجوم  ناسنا  ینیبناهج ، نیا  رد  يدام ، ینیبناهج  فالخرب  بیترت ،
اهـشزرا و اـهنییآ و  بادآ و  رب  لمتـشم  دوشیم و  ریبـعت  ینید  يژولوئدـیا  اـی  نید  ناونع  هب  نآ  زا  هچنآ  دـشاب . اـنتعایب  دوـخ  يهعماـج 
یتسه و ناهج  هب  شرگن  هاگن و  نیا  زا  یـشان  [ 13 ، ] تسا عماوج  دارفا و  ياهفیلکت  اهتیلوئـسم و  اهدیابن و  اهدیاب و  اهـشور و  فادها و 

نیا رد  تسین . اهناسنا  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  نآ  یلجت  ینیبناـهج و  نیا  نیودـت  نییبت و  زج  نید  ور ، نیا  زا  [ 14 . ] تسا ناسنا 
یناسنا تایح  نوئش  يهمه  مالـسا ، نوچ  ینید  ینیبناهج  رد  دراد . تیمکاح  یناسنا  ياهـشنک  يهمه  رب  هک  تسا  یـشنیب  نید  هاگدید ،

هب هچنآ  يهمه  و  يژولونکت )  ) تعنص گنهرف ... قالخا ، قوقح ، داصتقا ، تسایس ، ینیبناهج ، ملع ، هجیتن ، رد  . » دناگنهامه هتسبمه و 
زا یعالطا  هک  سک  ره  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا . مالسا  نید  زا  ییزج  دشاب ، هتشاد  يریثأت  یناسنا ] تایح   ] حالصا میظنت و  رد  يوحن 

، هنوگ نیدب  [ . 15 .« ] دنادیم ار  نآ  دشاب ، هتـشاد  نید  نیا  زا  یعالطا  سک  ره  هچ  درادـن ، یعالطا  نید  دوخ  زا  اعطق  دـشاب  هتـشادن  نآ 
اجنآ زا  تساهشنک . اهشور و  اهـشزرا و  يهمه  انبریز ، ینیبناهج و  ناونع  هب  تسا و  شنیب  تفرعم و  يهلوقم  زا  نید  هک  دوشیم  نشور 

يهدیدپ ود  ناونع  هب  ود  نیا  نداد  رارق  ور ، نیا  زا  دریگیمن و  رارق  نید  میسق  لیدب و  الوصا  تسا ، شنک  شور و  هلوقم  زا  تسایس  هک 
. تسا یملع  يانبم  هیاپ و  هنوگره  دـقاف  رگیدـکی ، اب  راگزاسان  ای  راگزاس  یعامتجا  داهن  ود  ناونع  هب  اهنآ  یـسررب  هعلاـطم و  خنـسمه و 

نید يانبم  رب  ار  دوخ  يداصتقا  ای  یگنهرف  ياهیریگتهج  لاـمعا و  تسا  هحفـص 187 ] دیقم [  هک  هزادنا  نامه  هب  رادنید  درف  کی  سپ 
، تسوا ینید  ینابم  ناـمه  هک  دوخ ، يرکف  یناـبم  اهـشزرا و  رب  زین  ار  شایـسایس  لاـمعا  هک  دـنادیم  فظوم  ار  دوخ  دـهن ، اـنب  شیوخ 

ياههزوح رگید  زا  ار  یسایس  لمع  يهزوح  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ، مکاح  اهنآ  رب  یـشنیب  نینچ  هک  یعماوج  يارب  دزاس . راوتـسا 
تسا و شنیب  يهلوقم  زا  نید  هک  یلاـح  رد  رگید ، ناـیب  هب  دـنزاس ؟ جراـخ  انثتـسم و  دوـخ  ینیبناـهج  لومـش  ار  نآ  درک ، انثتـسا  یملع 
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دورو و زا  ار  ینید  شنیب  ناوتیم  یملع  قطنم  مادـک  اب  دنتـسه ، اهـشنیب  لولعم  دولوم و  اهـشنک  همه  اقطنم  و  شنک ، يهلوقم  زا  تساـیس 
نادنمـشیدنا و زا  يرایـسب  نینچمه ، تسا ؟ ریذـپناکما  ییانثتـسا  نینچ  یملع  رظن  زا  ایآ  تشادزاـب ؟ تسایـس  يهزوح  رد  يراذـگریثأت 

ياهدـیدپ نید  هکنیا  رب  ینبم  ار ، اـپورا  يهتـشذگ  ياههدـس  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  هاگدـید  نیا  برغ ، ياـیند  رد  رـصاعم  نازادرپهیرظن 
دننام نید  هک  دـندقتعم  هدـناشک ، شلاچ  هب  يداـینب  روط  هب  درادـن ، یهاـگیاج  نردـم  عماوج  رد  هدوب و  یتنـس  يهداـس  عماوج  هب  قلعتم 

يهتفگ هب  انب  [ . 16 . ] دنک رییغت  نآ  صاخ  ياهتروص  تسا  نکمم  دنچ  ره  دیآیم ، رامـش  هب  زین  نیون  يهعماج  زا  یمهم  شخب  هتـشذگ 
زا اهناسنا ، تایح  ياههزوح  يهمه  تسه ، نید  تسه ، ناسنا  ات  نیارباـنب ، [ 17 .« ] دشابن دنمزاین  ینید  هب  تبـسن  سک  چیه  ، » مورف شیرا 
اریز دریگ ؛ رارق  تعیرش  لظ  رد  هکنیا  رگم  درادن  یهار  چیه  تسایـس  : » اردصالم نایب  هب  دهدیم . رارق  شـشوپ  تحت  ار  تسایـس  هلمج 

تیاهن و دشابن .... يو  رد  حور  هک  تسا  يدسج  دـننام  تعیرـش  زا  يراع  تسایـس  دنتـسه . دـبلاک  کی  رد  ار  دـسج  حور و  دـننام  اهنیا 
تعاطا و يو  زا  یهاگ  هک  تسا  دوخ  يالوم  ربارب  رد  دـبع  دـننام  تعیرـش ، يارب  تسایـس  تسا و  تعیرـش  زا  تعاـطا  تسایـس ، تیاـغ 
دوـشیم و ملاـع  نطاـب  داـقنم  عـیطم و  ملاـع ، رهاـظ  درک ، تعاـطا  تعیرـش  زا  تسایـس  رگا  سپ  دـنکیم . یناـمرفان  تیـصعم و  یهاـگ 
زا تسایـس  نتخاس  ادج  نیاربانب ، [ . 18 .« ] دـننکیم تکرح  لک  بناج  هب  ءازجا  دریگیم و  رارق  تالوقعم  لظ  هیاس و  ریز  تاـسوسحم ،
زا یمهم  شخب  لاـح ، نیع  رد  دـنادب و  اـهناسنا  تیادـه  ار  دوـخ  تلاـسر  ینید  رگا  هتبلا  تسا . یملع  یقطنم و  هیاـپ  اـنبم و  دـقاف  نـید ،

تسد نآ ، رب  دراو  یقطنم  ياهداریا  رب  نوزفا  دنادب ، نوریب  دوخ  تلاسر  يهزوح  زا  ار  تموکح  تسایس و  ینعی  اهناسنا ، تایح  يهصرع 
، مالـسا نوچ  ینید  رگا  اما  تشاد . دهاوخ  ناعذا  دوخ  تیعماج  مدع  هب  هتفریذـپ  ار  دوخ  تلاسر  هزوح  تیدودـحم  هزادـنا  نامه  هب  مک 
، يریبعت هب  و  دـنادب ، يرورـض  ار  تسایـس  هصرع  هلمج  زا  اههصرع  يهمه  رد  اهناسنا  تیادـه  دـنادب ، مات  ماع و  ار  دوخ  تلاسر  يهزوح 

همه تمدخ  رد  هک  یمزال  رازبا ، ناونع  هب  تسایـس   » و ناسنا » یگدنز  میظنت  يارب  عماج  يهمانرب  کی  ناونع  هب  مالـسا  نیب  یتاذ  دـنویپ  »
يرما ناوـنع  هب  نید  یقلت  هـکلب  تسایـس ، زا  نـید  ییادـج  هحفـص 188 ] اـهنت [  هن  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  [ ، 19 « ] دـشاب همانرب  نیا  هبناـج 
یملع داینب  دقاف  زین  ار  یندم و ... ینید و  یملع ، ینید و  ینیدریغ ، ینید و  هب  یگدنز  ياههزوح  روما و  کیکفت  یصوصخ و  یصخش و 

یتح هک  درکیم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  تسایـس  زا  نید  ییادج  هب  طوبرم  تاهیجوت  اهلالدتـسا و  [ . 20 . ] دـنادیم یلمع  ناکما  یقطنم و  و 
، دشاب رادروخرب  زین  مزال  يدمآراک  زا  تسایس ، يهصرع  رد  نید  روضح  دنـشاب و  ریذپانکیکفت  رگیدکی  زا  اقطنم  تسایـس  نید و  رگا 

مکح نینچ  ارچ  دـید  دـیاب  دنـشاب . ادـج  مه  زا  ود  نیا  دـیاب »  » هک دوشیم  رارـصا  هدـش و  دـیکأت  مسیرالوکـس  رب  نانچمه  نیا ، دوجو  اب 
دومن : هصالخ  ریز  لحارم  لماوع و  رد  ار  یمکحت  نینچ  دنیارف  ماجنا  زاغآ و  ناوتب  دیاش  دوشیم ؟ هداد  یکیژولوئدیا 

هزیگنا

لین رتعیـسو و  يزادنامشچ  اب  رگید  یناهج  هب  هجوت  زیارغ و  رد  ندنامن  دودحم  رد  ار  هعماج  ناسنا و  یلاعت  لامک و  مالـسا ، نوچ  ینید 
، سفن راهم  ياهدـمایپ  راثآ و  زا  یکی  اهنت  ددرگیمن . رـسیم  نآ  رب  طلـست  سفن و  راـهم  قیرط  زا  زج  مهم  نیا  دـنادیم . قلطم  لاـمک  هب 
تردـق و نادـیم  تموکح ، تسایـس و  يهزوح  رگید ، يوس  زا  تسا . تردـق  زا  ندرکن  هدافتـساءوس  نارگید و  قوـقح  هب  زواـجت  مدـع 
راوـشد و سب  تسا  يراـک  یلاـعت ، ریـسم  رد  نداـهن  ماـگ  يارب  سفن  تیبرت  تاوهـش و  راـهم  تسا . يرادـمتردق  ذـیاذل  زا  يرادربهرهب 

زاین تیعـضو ، نیا  زا  تفر  نورب  يارب  دنزیارغ و  تاوهـش و  هطلـس  تحت  لوا ، يهبترم  رد  یعیبط و  يداع و  تلاح  رد  اهناسنا  تمحزرپ .
ندرک شومارف  ضرعم  رد  هراومه  تاناکما ، تصرف و  نیرتمک  رد  فعـض و  تلاح  رد  یتح  تلع ، نیمه  هب  دنراد . بیذـهت  تیبرت و  هب 

راـیتخا رد  ار  تـکلمم  هدرتـسگ  تاـناکما  دــنزب و  هـیکت  تردــق  رب  یــسرک  رب  رگا  يدوـجوم ، نـینچ  دناتاوهــش . زا  يوریپ  یلاـعت و 
ره تسا و  بلطراصحنا  اتاذ ، تردق ، هک  تسور  نیا  زا  تفای . دهاوخ  ییاهر  نآ  گنچ  زا  يراوشد  هب  دنیبب ، دوخ  یناسفن  ياههتـساوخ 

راشقا و بازحا و  دارفا و  رگا  اهمحازم  دوشیم . بوکرـس  ای  دوبان  هدش ، یقلت  محازم  دوش  لیاق  تیدودحم  نآ  يارب  دـهاوخب  هک  يزیچ 
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نادـنمتردق ای  ماجنارـس ، دوب . دـهاوخن  راوشد  اهنآ  عمق  علق و  دنـشاب ، مه  نادـنواشیوخ  ناتـسود و  نیرتکـیدزن  زا  رگا  یتح  اـی  لـیابق ،
هحفـص دنریگیم [ . یپ  ار  اهنآ  شور  شنم و  دیدج  نادنمتردق  دنروخیم و  تسکـش  ای  دنهدیم ، همادا  دوخ  هار  هب  هدـش  زوریپ  مکاح 

، سفن راهم  هتـشاد ، اهناسنا  ترطف  رد  هشیر  ینییآ  رگا  اما  دـباییم . همادا  نانچمه  تردـق  زا  يرادربهرهب  ذذـلت و  هار  لاـح ، ره  هب  [ 189
هورگ لسن و  کی  هب  هدوب  یمئاد  نارادمتردق ، يارب  وا  تمحازم  دهد ، رارق  دوخ  راعـش  ار  یلاعت  تلادع و  قح و  يارجا  تردق ، دیدحت 
اهلسن همه  اهرصع و  يهمه  نارادمتردق  يارب  دوخ ، لماک  قیقد و  يانعم  هب  نید  رظنم ، نیا  زا  دوشیمن . دودحم  صاخ  یخیرات  عطقم  و 

هک دـشاب  تسایـس  زا  نید  ییادـج  هلئـسم  حرط  نیداینب  تلع  رما ، نیمه  دـسریم ، رظن  هب  دوشیم . یقلت  محازم  کی  ناونع  هب  ناـنچمه 
هک زین  ریخا  يهدـس  دـنچ  رد  تسا . هدـش  جـیورت  نییبت و  اـهنآ  هب  هتـسباو  نازادرپهیرظن  نارادـمتردق و  يوس  زا  خـیرات  لوط  رد  هراومه 

هدرک نت  رب  ملع  يادر  هیامرـس ، تعنـص و  يهبرح  اب  هتفر ، رتارف  مجـسنم  ریغ  درفنم و  ياهتموکح  يهدودـحم  زا  يرادـمتردق  تردـق و 
تمواقم یگنهرف و  عناوم  نتـسکش  مهرد  يارب  هدمآرب ، یناهج  يهصرع  رد  رامعتـسا  هطلـس و  يرادمتردق و  يهزوح  شرتسگ  ددصرد 
یخیرات یفسلف -  تیهام  تسا . هتخادرپ  مسیرالوکس  لیمحت  جیورت و  هیجوت و  هب  دنراد ، هتشاد و  ار  اهنآ  رامعتـسا  دصق  هک  ییاهروشک 

رگم دنشاب ؛ هتشادن  یمحازم  تردق  يهصرع  رد  دنهاوخیم  ود  ره  دنرادن ؛ رگیدکی  اب  یتوافت  زورما ، زورید و  مسیرالوکس  یعامتجا  - 
نادـنزرف ار  دوخ  دـننکیم و  روصت  اـهروتاتکید  نادبتـسم و  هب  هتـسباو  عجترم و  ار  ناـیزورید  هنارواـبشوخ ، زورما ، نارگهیجوـت  هکنیا 

دننادیم . نردم  يایند  رکفنشور  یقرتم و 

اهزیواتسد

نیا اما  دمآ ، نایم  هب  نخس  مسیرالوکـس  حرط  نیداینب  لماع  ناونع  هب  نارادمتردق  تردق و  یهاوختمامت  یبلط و  راصحنا  زا  هچ  رگا 
دراد دوجو  عوضوم  نیا  يارب  يرگید  لماوع  للع و  هتبلا  تسا . درف  هب  رـصحنم  تلع  لماع و  هناگی  هدـش  دای  دروم  هک  تسین  انعم  نادـب 

، مسیرالوکـس هک  اـجنآ  زا  دـناهلمج . نیا  زا  ینید  ناربهر  درکلمع  عیارـش و  ناـیدا و  یقوقح  ماـظن  دراد . تیمها  زین  دـعب  بتارم  رد  هک 
نازادرپهیرظن و يوس  زا  تسا و  حرطم  برغ  یتسیناموا  ندـمت  مهم  ياههصخاش  زا  یکی  ناونع  هب  نآ ، یخیراـت  يهنیـشیپ  زا  رظنفرص 

یقلت خـیرات  ياـنبم  روحم و  ار  ندـمت  نآ  هک  ناـهج  قطاـنم  رگید  نارگهشیدـنا  زا  یخرب  ددرگیم ، غیلبت  جـیورت و  نآ  ناگدـننکعیزوت 
نید هطبار  ور ، نیا  زا  دنرگنیم . هیاوز  نآ  زا  دننکیم و  لیلحت  انبم  نآ  رب  ار  دوخ  ياهروشک  هلمج  زا  ناهج ، يهمه  تالوحت  دننکیم ،

نازیم رظن  زا  تیحیسم  نید  تیهام  یطـسو و  نورق  رد  یحیـسم  نویناحور  درکلمع  هب  دانتـسا  اب  هداد  رارق  انبم  ار  راید  نآ  رد  تسایـس  و 
زا نید  ییادـج  قلطم  ماع و  مکح  یعامتجا ، يدرف و  یگدـنز  نوگانوگ  بناوج  نداد  شـشوپ  يارب  نآ  تعیرـش  یتساـک  اـی  تیعماـج 

عماوج و ناـیدا و  رگید  تشرـس  و  هحفـص 190 ] تیهام [  هب  هجوت  نودـب  یبرغ ، مسینردـم  هوجو  رگید  دـننام  هدرک ، رداص  ار  تساـیس 
، برغ ياطـسو  نورق  ثداوح  رب  نوزفا  هراب ، نیا  رد  هتبلا  دنراد . دـیکأت  فلتخم  ياهروشک  رد  نآ  يارجا  رب  اهنآ ، يراتخاس  تایـضتقم 

دوشیم . هراشا  زین  سابعینب  يافلخ  هرود  ياهدادخر  زا  یخرب  هب  اعدم  تابثا  يارب 

تاهیجوت

تیونعم و لـباقت  دـنیامنیم . خر  هتفگ ، شیپ  ياهلالدتـسا  همه  هک  تسا  هدـش  داـی  ياهزیواتـسد  هب  دانتـسا  اـب  هزیگنا و  نآ  قـقحت  يارب 
روما کیکفت  تسایس ، ندرک  یفرعم  یندم  یفرع و  نید ، نتسناد  یصوصخ  یصخش و  لقع ، نید و  لباقت  فرع ، نید و  لباقت  تیدام ،

تیمزج و نید ، تسادق  ندش  رادهشدخ  لیبق  زا  نید  تیمکاح  روضح و  زا  یشان  تارطخ  اهبیـسآ و  حرط  ینید ، ریغ  ینید و  هب  یگدنز 
زا دنتـسین و ،... مکاح  نید  وریپ  هک  ییاههورگ  راشقا و  رگید  قوقح  عییـضت  ینید و  ماکحا  تسادق  هب  داقتعا  زا  یـشان  یـسایس  تیبصع 

، یسایس یمالک ، یفسلف ، ثحابم  زا  یطوسبم  حرش  دنمزاین  هدش  دای  تاهبـش  هب  بسانم  خساپ  دنتـسه . یهیجوت  تالالدتـسا  نیا  يهلمج 
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هدنناوخ نهذ  هاتوک ، شسرپ  دنچ  حرط  اب  دراد ، يرظن  يهغبـص  هتـشون  نیا  هک  اجنآ  زا  اما  تسا . هراب  نیا  رد  یخیرات  یتخانـش و  هعماج 
 - اپورا ياطسو  نورق  يهبرجت  یحیـسم و  نویناحور  درکلمع  حیـسم ، نید  میهافم  ایآ  میهدیم . هجوت  هدش  دای  تایعدم  ياهیتساک  هب  ار 
همه اـیآ  تسا ؟ رگید  عـماوج  ناـیدا و  يهمه  هب  يرـست  لـباق  هراـب -  نیا  رد  هدـش  حرطم  ياـهلیلحت  اـهاعدا و  يهمه  تحـص  ضرف  هـب 

بوچراهچ رد  زج  دـناهدرک ، ینابرق  ار  يرامـشیب  ياـهناسنا  دـناهداد و  خر  تسایـس  يهنحـص  رد  رـشب  خـیرات  لوط  رد  هک  ییاـهتیانج 
هب تیرشب  عیاجف ، همه  نیا  یـسانشبیسآ  دنیآرف  رد  ایآ  دناهتفرگ ؟ تروص  یـسایس  نامکاح  هلیـسو  هب  اهتموکح و  بلاق  رد  اهتـسایس و 

هراومه هکنیا  اـی  دزاـس ، جراـخ  اـهناسنا  یعاـمتجا  تاـیح  يهصرع  زا  ار  تموـکح  تسایـس و  دـمآرب  ددـصرد  هدروآ  يور  مسیـشرانآ 
ياهیرسدوخ تافارحنا و  راهم  يارب  يرتبسانم  ياهراکهار  هتخادرپ ، یـسایس  ياهماظن  اهتموکح و  حالـصا  هب  ات  دشوکیم  هدیـشوک و 

معا ناسنا ، یعامتجا  يدرف و  تایح  ياههصرع  همه  نآ ، یقوقح  ماظن  دیامن و  خر  بتکم  کی  بلاق  رد  ینید  رگا  لاح  دبایب ؟ نامکاح 
یخیرات يهبرجت  نید ، نآ  دریگبرب و  رد  ار  شیک و ... مهاـن  شیک و  مه  نادنورهـش  قوقح  فرع و  تسایـس و  داـصتقا و  گـنهرف و  زا 

یگدنز روما  کیکفت  نوچ  یثحابم  حرط  يارب  ییاج  هچ  [ ، 21  ] دشاب هتشاد  مه  يزاسندمت  تموکح و  سیسأت  رد  یمانشوخ  قفوم و 
نینچ رد  دنامیم ؟ یقاب  تیندم و ... تیدام و  فرع و  ملع و  لقع و  اب  نید  لباقت  نید ، ندوب  یصوصخ  یـصخش و  ینیدریغ ، ینید و  هب 

؟ تشادزاب تسایس  هحفص 191 ] يهصرع [  رد  روضح  زا  ار  نید  ای  تخاس و  ادج  نید  زا  ار  تسایـس  ناوتیم  یملع  ناهرب  هچ  اب  ینییآ 
میکح یقلاـخ  دـنمفده  قوـلخم  ار  یتـسه  هک  یبـتکم  ناوریپ  هیاـپ ، نیا  رب  تسا . ریذـپانییادج  نآ  زا  زیچ ، کـی  یتاذ  هفـسلف ، رظنم  زا 

یعامتجا يدرف و  روما  لامعا و  يهمه  یهدـناماس  میظنت و  ار  شیوخ  یگدـنز  تلاسر  اهنت  ناشیرگنناهج ، ینابم  ساـسارب  دـننادیم و 
ار دوخ  يهمانراک  يوگخـساپ  دـیاب  میکح ، قلاخ  هاگـشیپ  رد  ماجنارـس  هک  دـنانآ  رب  هتـسناد ، یتسه  رب  مکاح  فدـه  ياتـسار  رد  دوخ 

رگید يزاسملاسان  ای  ملاس  رب  یناـیاش  ریثأـت  اـضق  زا  هک  ار  یـسایس  یملع  يهزوح  دـنناوتیم  یملع  ناـهرب  نیمادـک  اـب  دنـشاب ، هراـبنیا 
زیمآصقانت و رایـسب  هک  تسین ، هیجوت  لباق  اهنت  هن  ینیبناهج ، نیا  رد  دنزاس ؟ جراخ  دوخ  یگدنز  يهمانرب  زا  دراد ، یگدنز  ياههزوح 

دروـم هتـسناد  لوئـسم  شایگدـنز  لاـمعا  نیرتزیر  نداد  ماـجنا  رد  ار  ناـسنا  هک  یمیکح  دـنوادخ  دوـش  هـتفگ  هـک  تـسا  روآتـفگش 
چیه درادـن و  یفدـه  چـیه  هزوح  نیا  رد  هتخاس  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  تسایـس  راذـگریثأت  هدرتسگ و  يهزوح  دـهدیم ، رارق  تساوخزاـب 

یتسه ماظن  رد  وا  رظندروم  فادها  هب  هجوت  نودب  هزوح ، نیا  رد  ات  هداهناو  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دنادیمن و  اهناسنا  هجوتم  ار  یتیلوئـسم 
اهنت هک  تسین  کیژولوئدیا  ییاعدا  ود ، نیا  یگتخیمآ  تسایـس و  رب  نید  فارـشا  دنهد ! ماجنا  دـنالیام ، دوخ  هچ  ره  شناربمایپ ، مایپ  و 

اب زین ، دناهدرک  هعلاطم  هراب  نیا  رد  هک  یناناملسمریغ  هکلب  دشاب ؛ هدش  حرطم  ناملسم  یـسایس  نادنمـشیدنا  هفـسالف و  ای  اهقف  يهیحان  زا 
« بیگ نوتلیمه  ، » هنومن يارب  دـناهتفایرد . یهیدـب  يرما  ناونع  هب  ار  نآ  مالـسا ، یلمع  ماکحا  يرظن و  ینابم  راـتخاس  تیهاـم و  هب  هجوت 
نید و یگتخیمآ  یگژیو  اب  مالـسا  : » دیوگیم زین  نتمل »  » مناخ [ 22 .« ] دنریذپانهیزجت رگیدکی  نیرق  مالـسا  رد  تلود  نید و  : » دیوگیم
اب تموکح  تسایـس و  زا  یبرغ  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  فیرعت  هب  هجوت  اـب  سیول ،» دراـنرب  ، » نینچمه [ . 23 .« ] تسا هدش  هتخانـش  تلود 

يرورض رش  ای  مک  رش  یتح  هکلب  تفریمن ، رامش  هب  يرـشب  رـش  اهنت  هن  یـسایس  تیرمآ  ناناملـسم  يارب  : » دسیونیم مزال ،» رـش   » ناونع
یلاعت وا  نییآ  ات  تسا  هدومن  زیوجت  يدنوادخ  تاذ  ار  نآ  رب  مکاح  تردـق  یـسایس و  ماظن  دوب . یهلا  یتبهوم  هکلب  دـشیمن ، بوسحم 
نیـشیپ هجراخ  روما  ریزو  تیاربلآ ،» نیلدام   » مناـخ تاراـهظا  ریخا ، ياـهلاس  رد  [ 24 .« ] دوش ریگارف  هتفاـی ، شرتسگ  یهلا  نوناـق  دـبای و 

بلاج زین  يزورما ، ياهتلود  نیرتنردـم  نیرتگرزب و  زا  یکی  ياهتـسایس  يرجم  یبرغ و  رادمتـسایس  ناونع  هب  اکیرما ، هدـحتم  تالایا 
رد ناـهج ، يراـج  روما  ادـخ و  اـکیرما ، رد  نآ  دومن  زاـب  لاـعتم ؛ رداـق  ناوـنع  اـب  شدـیدج  باـتک  پاـچ  تبـسانم  هب  يو  تسا . هجوـت 
هک لاوئس  نیا  هب  خساپ  رد  وا  دش . لیاق  کیکفت  یجراخ  تسایس  نید و  نایم  دیابن  الوصا  هک  درک  ناعذا  میات  همانهتفه  اب  ییوگوتفگ 

: تفگ دش ؟ لیاق  کیکفت  ناوتیمن  تسایس  نید و  نایم  هک  دوب  عوضوم  هحفص 192 ] نیا [  حیرشت  قوف ، باتک  شراگن  زا  شفده  ایآ 
ار بهذم  دنوادخ و  میاهتشاد  یعس  هراومه  هنایارگلمع ، یـساملپید  کی  يارجا  اب  هتـشذگ ، رد  نوچ  دوب . بلطم  نیمه  مفادها  زا  یکی  »
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ریـس رد  نید  هک  دوب  حـضاو  الماک  مدوب ، هجراـخ  روما  ریزو  یناـمز  عطقم  نآ  رد  هک  نم  يارب  میزاـس ، ادـج  وشک  یجراـخ  تسایـس  زا 
طوبرم ناملسم  عماوج  هب  لاثم ، روط  هب  هک ، میزادرپیم  یتالوقم  هب  زورما  یتقو  دراد . ياهدننکنییعت  شیپ  زا  شیب  شقن  ناهج  تالوحت 
كالم اب  هک  يریواصت  میراد ، نهذ  رد  ار  نآ  زا  يریواصت  طقف  میاهدرکن . كرد  ار  مالـسا  تیهام  ناونع  چـیه  هب  هک  مینیبیم  دوشیم ،
ياسؤر : » تشاد راـهظا  هبحاـصم  نیمه  رد  وا  میتسه ». مالـسا  يهراـبرد  یقیقح  تریـصب  دـقاف  اـم  دـناهدش . هتخیمآرد  تنوشخ  راـیعم  و 

، میرگنب نآ  رد  نید  يهقباس  رظنم  زا  اکیرما  خـیرات  هب  رگا  دناهتـسجیم . لـسوت  دـنوادخ  هب  ياهنوگ  هب  هتفر ، مه  يور  اـکیرما ، روهمج 
، دـش هتفگ  هچنآ  ربانب  دـننکیم ». نایامن  ار  تسایـس ) رد   ) بهذـم شقن  يافیا  تیمها  هک  درک  دـیهاوخ  هدـهاشم  ار  ییاـههراگنا  ناـمه 
رب ینبم  ءاهبلادـبع  تادـیکأت  تاهیجوت و  هتـشون ، نیا  زاغآ  رد  اـما  تسا . یقطنم  یملع و  ناـینب  دـقاف  تسادـج ، تسایـس  زا  نید  هرازگ 

ياعدـم تابثا  يارب  هدرک  موکحم  ار  تسایـس  رد  ینید  ياملع  روضح  زیواتـسد ، نیمه  اب  ناشیا  هک  داد  ناـشن  تسایـس  زا  نید  ییادـج 
، تسس يرظن  ناینب  زا  رظنفرص  هتبلا  دومنیم . دانتسا  هاشیلعحتف  نامز  رد  هیسور  زا  ناریا  تسکش  هیوفـص و  يهلـسلس  طوقـس  هب  دوخ 

هرود نیا  رد  درک و  تموـکح  ناریا  رب  لاـس  هب 240  کیدزن  هیوفـص  هلـسلس  دننکیم و  ضقن  ار  يو  تایعدـم  خـیرات ، ینیع  ياهتیعقاو 
. تسا یناوارف  لماوع  للع و  لولعم  یتموکح  ياههلسلس  طوقس  روهظ و  دید . دوخ  هب  ار  یناوارف  ياهزیخ  تفا  اهبیـشن و  زارف و  ینالوط ،

هیکت اب  نایوفص  هک  دنايأر  مه  هراب  نیا  رد  ناریا  خیرات  ناققحم  هلـسلس ، نآ  ناهاش  نوگانوگ  ياهدرکلمع  اهزیخ و  تفا و  مغر  هب  اما 
. دنهدب لیکـشت  ناهج  یـسایس  يایفارغج  رد  رگید  راب  ار  روانهپ  دنمورین و  لقتـسم و  یناریا  دنتـسناوت  تسایـس ) نید و  دـنویپ   ) عیـشت رب 

يزاسندمت دنیارف  رسارس  رد  تسا و  هیوفص  هلسلس  نوهرم  زورما ، ناریا  تیدوجوم  ناریا و  یندمت  یخیرات -  یسایس -  تایح  رارمتسا 
رـصع رد  سور  ناریا و  ياهگنج  يهرابرد  نینچمه  دندرک . افیا  لیدبیب  یـشقن  هعیـش  ياملع  عیـشت و  هرود ، نیا  رد  ناریا  نایک  ظفح  و 

زا هیسور ، ياهییوجهناهب  زا  سپ  مود ، گنج  رد  هژیوب  دندوبن . گنج  قوشم  املع  اهگنج ، نآ  رد  تسا . ناوارف  نخـس  راجاق  هاشیلعحتف 
يرای املع  زا  نمشد  اب  هلباقم  يارب  تموکح  ناریا ، تلود  هاش و  زا  مدرم  نآ  يهثاغتسا  زاقفق و  قطانم  ناناملسم  هب  زواجت  تیذا و  هلمج 

رد روشک  کی  يزوریپ  ای  تسکش  [ 25 . ] دندرک تیامح  ناریا  مولظم  تلم  تلود و  زا  ناریا  مالـسا و  نایک  ظفح  يارب  زین  نانآ  دیبلط و 
نامزاس یعافد ، هینب  يداصتقا ، يهینب  هلمج  زا  ینوگاـنوگ  لـماوع  لـلع و  هب  مولظم ، هاوخ  دـشاب ، زواـجتم  هحفـص 193 ] هاوخ [  گنج ،

همه رد  اما  دوب  مولظم  هچ  رگا  هیـسور ، اـب  گـنج  ناـیرج  رد  ناریا  تلود  دراد . یگتـسب  مزر و ... ریبادـت  نونف و  رد  يدـنمناوت  یماـظن ،
. دوشب روشک  یعافدیب  یهانپیب و  رگهیجوت  تسیابیمن  فعـض  هک  تسا  نشور  دوب . رتفیعـض  دوخ  یـسور  بیقر  هب  تبـسن  اـههنیمز 

هناهب ار  تلود  یماظن  يداصتقا -  فعـض  تسیابیم  طیارـش  نآ  رد  نانآ  ایآ  دـندوب . هدـش  دای  طیارـش  اب  تلم  نیمه  زا  یـشخب  زین  املع 
تلود و زا  دوخ  تیامح  اب  هکنیا  ای  دـهد  شرتسگ  ار  دوخ  تازواجت  دـنمورین ، نمـشد  اـت  دنتـشاذگیم  تسد  يور  تسد  دـندرکیم و 
هک تشاد  دیکأت  يو  تسا ! تسخن  هنیزگ  باختنا  ءاهبلادـبع ، نخـس  یقطنم  هجیتن  دنتـساکیم ؟ واجت  شرتسگ  زا  ناکما  دـح  رد  مدرم ،

تیعر نارای ، رهـش  تیدوبع  تعاطا و  رد  ینعی  دنـشاب ، عئاط  داقنم و  ار  تنطلـس  ریرـس  يهیاپ  و  عشاخ ، عضاخ و  ار  تموکح  رماوا  دیاب  »
تـسیابیم ینک  یلع  الم  هللا  تیآ  هک  تسا  نیا  ءاهبلادـبع  تاراـهظا  هاگدـید و  نیا  یقطنم  يهجیتن  [ 26 .« ] دنـشاب قفاوم  هدنب  قداص و 

، اهییاپورا دوخ  ناعذا  هب  انب  دادرارق ، نآ  قبط  رب  ات  تخادرپیمن  رتیور  دادرارق  اـب  هزراـبم  هب  تشگیم و  هاـش  نیدلارـصان  عیطم  میلـست و 
ناریا رب  ناتـسلگنا  ات  درکیمن  هزرابم  يژر  تکرـش  اب  يزاریـش  يازریم  دـیاب  نینچمه  دوشیم ، هدیـشخب  اـیناتیرب  رتیور و  هب  ناریا  روشک 

، نارایرهش تیدوبع  تعاطا و  رد  نانچمه  مدرم  ات  دندزیمن  مقر  ار  تیطورـشم  تضهن  املع و  دیاب  اهنآ ، زا  رتمهم  تشگیم و  رتطلـسم 
تازایتما ياطعا  رد  هدوب و  ریسا  رامعتسا  لاگنچ  رد  مدرم ، بایغ  رد  مه  نارایرهـش  هجیتن ، رد  دندنامیم و  قفاوم  يهدنب  قداص و  تیعر 

هطلس يارب  نارگرامعتسا  عنام  نیرتمهم  هک  تسا  نشور  اما  دنشاب ! ریزگان  نارگرامعتسا  هب  روشک  لالقتسا  فرش و  هیامرس و  ششخب  و 
یطیارش رد  ءاهبلادبع  تسا . هدوب  نامز  هب  هاگآ  عاجش  ياملع  مالسا و  روحم  تلادع  زیتسمتس و  گنهرف  یمالسا ، ياهروشک  رامثتسا  و 

ياهروشک اب  رامعتـسا  دربن  هک  دـنکیم ، تمالم  ار  تسایـس  هنحـص  رد  املع  روضح  هدز  مد  تسایـس  زا  نید  ییادـج  مسیرالوکـس و  زا 
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اهنت ثداوح ، نیا  دندوب . مالسا  ياملع  مالـسا و  ییورایور ، نیا  رد  ناریا  تلم  روشک و  هاگهیکت  اهنت  دوب و  نایرج  رد  نانچمه  یمالـسا 
مدـع مسیرالوکـس و  زا  یـسک  رگا  یطیارـش  نینچ  رد  نیارباـنب ، دوب . رمتـسم  هدرتـسگ و  قـیمع و  ییوراـیور  نیا  زا  هتـسجرب  زارف  دـنچ 

اب وسمه  هناهاگآ و  مه  ای  هدوب ، لفاغ  تشذـگیم  ناـهج  ناریا و  رد  هچنآ  زا  یناداـن  طرف  زا  اـی  دـنزب ، مد  تسایـس  رد  اـملع  يهلخادـم 
رب نوزفا  دـسریم ؟ رظن  هب  يرگید  قش  ایآ  دوب . شهاگهیکت  حالـس و  نیرتدـمآراک  نیرترثؤم و  زا  ناریا  تلم  دـی  علخ  یپ  رد  رامعتـسا 

دیاش هک  ناییاهب  رامعتـسا ، فادها  اب  نآ  ییوسمه  خـیرات و  تایعقاو  اب  تسایـس  رد  هلخادـم  مدـع  راعـش  يراگزاسان  یملع و  يداینبیب 
ناونع هب  ار  دوخ  تیهام  دنناوتیمن  هشیمه  يارب  نانآ  هک  دـننادب  دنـشاب و  فقاو  هحفص 194 ] دوخ [  یـسایس  تیهام  هب  نارگید  زا  رتهب 
دیکأت هک  ییاهنارحب  هب  هک  دنوشیم  ریزگان  یهاگ  دنراد ، هگن  هدیشوپ  یبهذم  هبـش  تایعدم  نیغورد  باقن  ریز  رد  یـسایس  بزح  کی 

: تسا هدـمآ  یلاع )  ) هرامـش 7 هیرـشن  رد  هراب  نیا  رد  دـننک . ناعذا  دـنکیم ، داجیا  ناشناوریپ  يارب  تسایـس  رد  يهلخادـم  مدـع  رب  اهنآ 
تسد هب  روشک  نیا  یسایس  روما  يهرادا  تروص  نیا  رد  دنشاب . ییاهب  روشک  کی  نادنورهـش  رثکا  نآ  رد  هک  دینک  روصت  ار  یطیارـش  »
ییاهب تناید  اذل  دشاب . روهمجسیئر  ای  ناملراپ  روضع  رادرهش ، دناوتیم  ییاهب  درف  کی  ناییاهب . دوخ  املـسم  دوب ؟ دهاوخ  یناسک  هچ 

هک ییاهب » یناهج  تموکح   » ترابع میشاب ، تسایـس  زا  نید  ییادج  هب  لیاق  رگا  دریذپیمن . ار  تسایـس  زا  نید  یتسیرالوکـس  کیکفت 
نیا هسیاـقم  زا  [ . 27 .« ] دش دـهاوخ  ( adoxical  ) اـمنضقانتم یتراـبع  دـناهدرک  موقرم  دوخ  تاـعیقوت  رد  اررکم  هللارما  یلو  ترـضح 

ءاهبلادبع كاپان  تین  ینشور  هب  هسیاقم  نیا  دش . دهاوخ  نشور  يرتشیب  قیاقح  دش ، لقن  هلاقم  زاغآ  رد  هک  ءاهبلادبع  نانخـس  اب  نانخس 
هک دزاسیم  نشور  نینچمه  دراذگیم . شیامن  هب  ار  ناریا  رگرامعتسا  نانمشد  اب  وا  ییوسمه  تسایـس و  زا  نید  ییادج  هلئـسم  حرط  زا 

يارب نانآ  روضح  مدـع  رگناریو  رابنایز و  راثآ  مغر  هب  عامتجا -  هنحـص  رد  روضح  زا  یمالـسا  ياملع  مالـسا و  دـنهاوخیم  طقف  ناـنآ 
نانخس ددرگیم ! بجاو  تسایس  هنحص  رد  ناشروضح  دسرب ، ناشدوخ  هب  تبون  رگا  هچ  دنوش  فذح  ناریا -  هلمج  زا  یمالـسا  عماوج 

داقتعا و هیاپ  تسیابیم  هقرف ، نآ  رد  وا  هاگیاج  هب  هجوت  اب  هدوب ، ییاـهب  هقرف  هرظنم  زا  مسیرالوکـس  کـیروئت  نییبت  هباـثم  هب  ءاهبلادـبع ،
مامز ءاهبلادبع  زا  سپ  هک  يدنفا » یقوش   » تاراهظا زا  ییاهـشخب  هدش ، دای  نانخـس  لیمکت  اتـسار و  رد  دـنریگب . رارق  ناوریپ  لمع  يانبم 
هقرف ناوریپ  زا  یکی  هـب  باـطخ  ربماسد 1935  رد 17  ياهماـن  رد  وا  دـسریم . رظن  هب  بساـنم  زین  تفرگ ، تسد  هب  ار  هـقرف  نـیا  يربـهر 

دهعتم یسایس  بزح  ره  ياهتسایس  یسایس و  ياههمانرب  هب  تبـسن  ار  دوخ  یطیارـش  هنوگچیه  تحت  دیابن  ینمؤم  ییاهب  چیه  : » دسیونیم
یضعب صقان  شریذپ  يهلزنم  هب  ای  كرابم و  رما  میلاعت  لوصا و  زا  یضعب  راکنا  نمـضتم  اترورـض  یبزح  نینچ  هب  یگتـسباو  اریز  دزاس ،

روط هب  دیاب  نانآ  هچنآ  زین  دنراد و  هاگن  رانکرب  یـسایس  یبزح و  ياهتیلاعف  زا  ار  دوخ  دیاب  ءابحا  نیاربانب  دشابیم . نآ  هیـساسا  قیاقح  زا 
يهماـن رد  ومه  [ . 28 .« ] تسا نآ  لاکـشا  مامت  رد  یـسایس  يرادـفرط  ییارگبیرخت و  دـننک ، بانتجا  نآ  زا  طیارـش  همه  تحت  یلوصا 

نینچ دیابن  هیسایس ، روما  رد  هلخادم  مدع  لصا  : » دسیونیم هاگدید  نیا  رب  دیکأت  رد  سرام 1934  رد 2  ناوریپ  زا  رگید  یکی  هب  يرگید 
زا کـی  ره  يهراـبرد  ینخـس  ره  زا  هکلب  دوـش ، باـنتجا  یبزح  ياهـقرف و  ياهتـسایس  دـساف و  ياهتـسایس  زا  دـیاب  طـقف  هـک  دوـش  ریبـعت 

اههورگ هحفص 195 ] بازحا [  زا  يرادبناج  زا  دیاب  ام  طقف  هن  تسج . يرود  دیاب  اهتلود  زا  کی  ره  اب  طبترم  یسایس  مکاح  ياهمتـسیس 
ای يرادـفرط و  ناونع  هب  تسا  نکمم  هک  یتاراـهظا  هنوگره  هب  نتخاـس  دـهعتم  زا  ار  دوـخ  دـیاب  هکلب  مینک ، زیهرپ  مکاـح  ياهمتـسیس  و 
مات يریگهرانک  يرود و  دیاب  ءاهب  لها  عوضوم  مییامن . عانتما  دوش ، یقلت  دوجوم  یسایس  تالیکشت  ای  اههفسلف و  زا  کی  ره  اب  تفلاخم 

هوفت و زا  دیاب  یتح  هک  تسایـس  رد  يهلخادم  زا  ناییاهب  زیهرپ  رب  ینبم  تییاهب  ناربهر  دکؤم  مکحم و  ماکحا  نیا  هرابرد  [ . 29 .« ] دشاب
نایتفم یلمع  دنبياپ  رواب و  نازیم  زا  هراب  نیا  رد  شسرپ  نیرتمهم  تسا . ناوارف  نخس  دننک ، بانتجا  هراب  نیا  رد  ندوشگ  نخـس  هب  بل 

ياهنوناک اب  هقرف  نیا  يهیلوا  يریگلکـش  نیوکت و  هک  يدـنویپ  لـیلحت  تسا . ناـشدوخ  ماـکحا  درکیور و  هب  اـهنآ  ناوریپ  هدـش و  داـی 
، میدرک لقن  ار  شنانخـس  هک  يدارفا  درکلمع  مک ، تسد  اما  دـبلطیم . ار  یلقتـسم  نخـس  تشاد ، روشک  زا  جراخ  لخاد و  رد  تساـیس 
1913 ياهلاس 1911 -  رد  اکیرما  اپورا و  هب  ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  ترفاسم  تسا . نآ  هجو  نیرتیفنم  رد  مه  نآ  تسایس ، زا  هدنکآ 
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هک یطیارــش  رد  [ 30 . ] تـسا یـسایس  درکلمع  کـی  راکـشآ  يهنوـمن  ترفاـسم  نآ  ياهدـیدزاب  دـید و  عوـن  اـهیزیرهمانرب و  يدـالیم ،
تسایـس و ياـهنوناک  یناـبیتشپ  اـب  دـیدج ، نورق  ياههدـیدپ  نیرتیـسایس  لاـح ، نیع  رد  نیرتیعاـجترا و  زا  یکی  ناونع  هب  مسینویهص 
اب یلدمه  يراکمه و  نیطسلف و  رد  روضح  دزاسیم ، هابت  ار  هانگیب  ناسنا  اهنویلیم  تشونرس  دیامنیم و  خر  ناهج ، یتسیلایرپما  تردق 
زا یـشان  یگنـسرگ  رقف و  تدش  زا  ناسنا  اهنویلیم  ناهج  رـسارس  رد  هک  یطیارـش  رد  تسا . یـسایس  درکلمع  زراب  رهاظم  زا  هدـیدپ ، نیا 

تلع هب  ناـشروشک  هک  ناریا  مدرم  لوا ، یناـهج  گـنج  ناـیاپ  رد  و  دـندادیم ، تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  رامعتـسا ، مسیلاـیرپما و  درکلمع 
رد ناییاهب  ربهر  ییوجهفرص  دنتخابیم ، ناج  هورگ  هورگ  هدرب ، جنر  يرامیب  یگنسرگ و  یطحق و  زا  گنج ، نیفرط  يوس  زا  نآ  لاغـشا 

ناتـسلگنا شترا  يارب  هنالداع ! تمیق  هب  يدالیم ، لاس 1918  رد  نآ  لاسرا  يروآعمج و  زرواشک و  ناییاهب  يهقوذآ  مدـنگ و  فرـصم 
، دوب يدنفا  سابع  يرشب  يهفطاع  ششوج  [ 31 ، ] تفریم رامش  هب  ناریا  هب  زواجت  ناهج و  رد  رامعتسا  تسایس و  نوناک  مایا  نآ  رد  هک 

دودـحم روما  نیا  هب  يراکمه  دـنویپ و  نیا  ناهج ؟ يرامعتـسا  تردـق  نیرتگرزب  اـب  هقرف  نیا  ناـیم  یـسایس  دـنویپ  یلدمه و  یلجت  اـی 
ياهتئیه هتشذگ و  رد  تییاهب  نارس  اهنت  هن  : » دسیونیم هراب  نیا  رد  نییار » لیعامسا  . » دروآیمرب رس  زین  یـسوساج  يرودزم و  زا  هدنامن 

هب ناهج ، طاقن  زا  يرایسب  رد  هکلب  دننکیم ؛ هدرک و  یهارمه  دییأت و  ار  یناهج  مسینویهص  لیئارسا و  تلود  اقفتم  ینونک  ییاهب  لفاحم 
، اهروشک زا  يرایسب  رد  دنتـسه . هدوب و  لیئارـسا  تلود  نادوهج و  هب  لیامتم  ناییاهب  زا  ارثکا  برع ، یمالـسا و  ياهروشک  رد  صوصخ 
هب نایلیئارسا  عفن  هب  اجهمه  هدش و  داسوم  یسوساج  تالیکـشت  رد  لخاد  ناییاهب  هک  هدش  هدید  هدینـش و  یبرع ، ياهروشک  صوصخ  هب 

یبایزرا يارب  يراکنا  لباقریغ  قیقد و  دنس  زین  ناریا  رصاعم  خیرات  یسایس  تالوحت  [ . 32 .« ] دنالوغشم يرکون  یسوساج و  ینیچربخ و 
ییحی . » تسا تسایـس  روما  رد  يهلخادم  مدع  يرامعتـسا و  ياهتردق  اب  اهنآ  دنویپ  مدـع  رب  ینبم  تییاهب  ناربهر  هحفص 196 ] ياعدا [ 

يارب سیلگنا  سور و  تباقر  زا  دوخ  هژیو  لیلحت  نمـض  تسا ، تیطورـشم  يهصرع  نالاعف  زا  یلزا و  یباب  کی  دوخ  هک  يداـبآتلود »
هدرک و ناـعذا  هناـگیب  ياهتـسایس  اـب  اـهنآ  دـنویپ  یـسایس و  بصاـنم  رد  ناـییاهب  روـضح  هـب  ناریا ، تسایـس  يهـصرع  رد  يراذـگریثأت 
زا یکی  دـنروایب ، تسد  هب  هراـبود  تکلمم  هلخادـم  رد  ار  دوـخ  يهتفر  تسد  زا  تسایـس  دـنهاوخیم  هک  ـالاح  نایـسیلگنا  : » دـسیونیم

نتخادـنا راک  هب  ینعی  هبرح ، نیا  دـنیامنیم و  هدـهاشم  شیوخ  دـنمروز  بیقر  تسد  رد  هک  تسا  یـسایس  ياههبرح  نتفرگ  نآ  لیاسو 
نمـشد تسد  رد  ار  نآ  دـنراچان  نایـسیلگنا  هک  تسا  يرثؤم  ياههبرح  زا  دنتـسه ، راک  ردـصم  یتلود  ریاود  بلغا  رد  هک  ییاهب ، هفیاط 

خیرات ناشخرد  ياـهزارف  زا  یکی  تیطورـشم  تضهن  [ . 33 .« ] دنیامن هدافتـسا  نآ  زا  هتفرگ  دوخ  تسد  هب  دـنناوتب  رگا  هکلب  دـنراذگن و 
مزاول نیداینب و  لوحت  نیا  دیدرگ . طورشم  یهاشنهاش  ماظن  روشک ، يهلاس  رازه  دنچ  خیرات  رد  راب  نیتسخن  يارب  نآ  رد  هک  تسا  ناریا 

هب ههد  نیدنچ  هدش ، رادروخرب  يریگمشچ  تعرـس  زا  ناریا ، دشر  تفرـشیپ و  دنیارف  دـیدرت ، نودـب  تفاییم ، ققحت  یتسرد  هب  رگا  نآ 
، تشاد ییاهیلدمه  ناییاهب  اب  زین  دوخ  هک  نوارب ،» دراودا  ، » تضهن نآ  دربشیپ  يربهر و  رد  هعیـش  ياملع  شقن  هرابرد  داـتفایمن . ریخأـت 

ياطعا هب  ار  هاش  دنتـسناوتیم  هن  دننکـشب و  مهرد  ار  وکابنت  راصحنا  زاـیتما  دنتـسناوتیمن  مدرم  تیناـحور ، تیاـمحیب   » هک دراد  ناـعذا 
، تلم نیا  ینارحب  خیرات  رد  هک  میدروآ  دای  هب  اهنت  : » دـسیونیم هراب  نیا  رد  شباتک  زا  يرگید  ياج  رد  ومه  [ 34 .« ] دنراداو تیطورشم 

رسیم ار  هطورـشم  يدازآ  ریـسم  رد  ناریا  يزاسزاب  دادرارق و  تفرـشیپ  يدازآ و  رایتخا  رد  ار  دوخ  شناد  تردق و  رابتعا ، یمامت  بهذم 
نیا یـسایس  بازحا  اهنمجنا و  رد  ییاهب  دارفا  روضح  زا  تضهن ، يزوریپ  زا  سپ  ياهدادخر  يهنافـصنم  یـسررب  هعلاطم و  [ 35 .« ] دومن

هک دراد  تیاکح  ییازشنت  هنایارگاو و  تامادقا  اهینکـشراک و  اهرورت و  اهینیرفآ و  نارحب  رد  اهنآ  میقتـسمریغ  میقتـسم و  شقن  هرود و 
زا یکی  یناردنزام ،» هللاتیآ   » هک دناسر  ییاج  هب  ار  راک  اهنآ  درکلمع  [ 36 . ] دندیماجنا عطقم  نآ  رد  تیطورشم  یبایماکان  تسکش و  هب 

نینچ تضهن ، لـئاسم  يهراـبرد  ناـجیابرذآ  ناهاوخهطورـشم  زا  یکی  ياهلاوئـس  هب  خـساپ  رد  ياهماـن  نمـض  تضهن ، هناـگهس  ناربهر 
هلظ ماد  یناسارخ  هللا  تیآ  ياقآ  مالسالاتجح  ترضح  ینعی  رفن  ود  ام  هب  هقیقحلا  یف  ار  ناشدصاقم  تفرـشیپ  زا  عنام  نوچ  تشون ...« :

زکرم هک  روکذم  يرس  نمجنا  اذهل  میدرک ، يریگولج  دش و  رشن  عبط و  بلاطم  یضعب  نارهت  يرس  نمجنا  زا  دنتسناد و  رصحنم  ریقح  و 
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هک ياهبعش  هب  روکذم  يرس  نمجنا  زا  دنراد ... تیوضع  نمجنا  نآ  رد  اققحم  مه  یلاعت  هللا  مهنعل  تییاهب  دراد و  هبعش  دالب  يهمه  هب  و 
؛ تسا رـضم  دـعب  هب  نیا  زا  و  عفان ، دوب ، لباقم  رد  دادبتـسا  هک  الاح  ات  رفن  ود  ام  ذوفن  هک  هدـمآرد  يأر  دـنراد ، هریغ  فرـشا و  فجن  رد 
رب هک  هدـمآ  تسد  هب  هیداـع  بابـسا  ریغ  هب  یبیتاـکم  تفرگ ، ـالاب  بلطم  هک  ـالاح  هحفـص 197 ] دنـشوکب [ .... ذوفن  نیا  بلـس  رد  دیاب 

تـسایس رد  هلخادم  مدع  ياعدا  يارب  یهجو  ایآ  هتفگ ، شیپ  بلاطم  هب  تیانع  اب  نونکا  [ 37 .« ] میراد اهالتبا  هچ  و  فئاخ ، مه  ناـمناج 
مه وسمه و  تیطورشم ، عطقم  یسایس  لئاسم  رد  ياهلخادم  نینچ  نآ ، زا  رتمهم  و  دنامیم ؟ یقاب  تسایـس  هب  هوفت  مدع  نآ ، زا  رتالاب  و ،

قیمعت رد  ار  دوخ  عفن  هک  هناگیب  ياهتسایس  عماطم  عفانم و  ای  دوب  هدش  دای  عطقم  رد  یناریا  يهعماج  یتایح  ياهزاین  یلم و  عفانم  اب  اتسار 
روضح دنتـسنادیم ؟ هعماج  لیـصا  راذـگریثأت و  ياهنایرج  لاجر و  فذـح  درط و  اهنارحب و  دـیدشت  قیرط  زا  روشک  رب  شیوخ  يهطلس 

و [ 38  ] لگنج تضهن  نتخاس  یـشالتم  يارب  هناگیب  ياهورین  اب  يراکمه  رد  اهنآ  شقن  ناریا و  تسایـس  هنحـص  رد  هدـش  داـی  هقرف  دارفا 
مان رد  نآ  زا  ياهولج  هک  هاش » اضردـمحم   » و هاش » اضر   » تموکح يهرود  رد  ییارجا  بصاـنم  فلتخم و  ياهدادـخر  رد  ناـنآ  روضح 

نیـسحلادبع «، » راشفا ناخ  اضر  ازریم  «، » هدازیـشنم ناخ  میهاربا  «، » هدازحتفلاوبا ناخ  هللادسا  «، » رادتـسود ناخ  هللا  ناسحا   » نوچ يدارفا 
«، يراصنا گنـشوه  «، » يدایا میرکلادـبع  «، » ینادزی ربژه  «، » تباث بیبح  «، » ادـیوه سابعریما  «، » هلودـلارقوم ناـخ  دـمحمیلع  «، » یمیعن
ات تیطورـشم  زا  سپ  ياهههد  یـسایس  روما  رد  ناییاهب  يهلخادـم  روضح و  يایوگ  ياهدنـس  دوشیم ، نایامن  و ... يراهزا » اـضرمالغ  »

ینید ياملع  بانتجا  نآ  عبت  هب  تسایـس و  زا  نید  ییادج  ياعدا  الوصا  هک  دش  نشور  بیترتنیدب  [ . 39 . ] دنتسه يولهپ  هلسلس  طوقس 
تهاجو نادقف  رب  نوزفا  هراب  نیا  رد  ییاهب  ناربهر  ياعدا  لیلد ، نیمه  هب  تسا و  یملع  يهیاپ  انبم و  دقاف  یسایس ، روما  رد  يهلخادم  زا 
ضقاـنت رد  رگید ، يوس  زا  تسا و  هدوب  ناریا  هعماـج  روشک و  یمومع  حـلاصم  یلم و  عفاـنم  اـب  داـضت  رد  وـس  کـی  زا  یملع ، یقطنم و 

خـیرات و ینیع  تیعقاو  نآ ، رگناریو  ریثأت  ناریا و  تسایـس  يهنحـص  رد  ناییاهب  روضح  دـشابیم . ناشناوریپ  دوخ و  درکلمع  اـب  راکـشآ 
تییاهب و ناربهر  زا  هرداص  يواتف  تلاصا  رد  ای  تخادرپ  ینیع  تیعقاو  راکنا  هب  تسیاـبیم  اـی  اـقطنم  بیترت ، نیدـب  تسا . ناریا  هعماـج 
تسا و یبهذم  تیعورـشم  رابتعا و  هنوگره  دقاف  تییاهب  ینامـسآ ، نایدا  رظنم  زا  هچ  رگا  رگید ، ترابع  هب  درک . دیدرت  نایتفم  تقادص 

دنکیم تباث  هتخاس و  نشور  ار  ناشتیهام  يرگید  زیچ  ره  زا  شیب  نانآ  دوخ  درکلمع  دـننکیمن ، قالطا  نآ  رب  ار  بهذـم  ناونع  الوصا 
[ . 40 . ] دنتسین يرامعتسا  ياهتردق  ياهنوناک  اب  وسمه  ياهیریگتهج  اب  یسایس و  یبزح  زا  شیب  يزیچ  نانآ  هک 
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ص 22. ، 1374 جورع ، نارهت ، یحلاص ، سابع  یهیقف و  يدهمدمحم  همجرت  مالسا ، رد  تموکح  تلود و  س ، ك . نا . نوتمل ، [ 23]

ص 65. ، 1378 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، کل ، زورهب  اضرمالغ  همجرت  مالسا ، یسایس  درانرب ، سیول ، [ 24]
صص 114 ، 1356 سوت ، نارهت ، يرـس ، مساقلاوبا  يهمجرت  راجاق ، يهرود  رد  املع  شقن  ناریا -  رد  تلود  نید و  دـماح ، راگلا ، [ 25]

.115-
.11  - صص 10 هیسایس ، يهلاسر  [ 26]

ص 119. ییاهب ،» رما  مزیرالوکس و  نویسازیرالوکس ، ، » هواک یناعنک ، [ 27]
ص 555. تیاده ، راونا  [ 28]

ص 565. نامه ، [ 29]
ياهـشهوژپ تاعلاطم و  هسـسؤم  نارهت ، ناریا ، رد  دیدج  يراگنخیرات  يولهپ و  تنطلـس  دوعـص  هئطوت -  هیرظن  هللادبع ، يزابهـش ، [ 30]

.74  - صص 69 ، 1377 یسایس ،
ص 4. دادرخ 1359 ، رونلا 137 ، رهش  مسینویهص ، لیئارسا و  هب  ناییاهب  یسایس  یگتسباو  ماهتا  در  [ 31]

ص 171. ، 1357 نییار ، یقیقحت  هسسؤم  نارهت ، ینابر ، یقوش  گرم  زا  سپ  تییاهب ، رد  باعشنا  لیعامسا ، نیئار ، [ 32]
.316  - صص 315 ج 1 ، ، 1361 یسودرف ، نارهت ، ییحی ، تایح  ییحی ، يدابآتلود ، [ 33]

ص 150. ، 1376 ریوک ، نارهت ، نایدنودعس ، سوریس  راتساریو  ینیوزق ، يرهم  همجرت  ناریا ، تیطورشم  بالقنا  دراودا ، نوارب ، [ 34]
ص 136. نامه ، [ 35]
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زییاپ 1382. مش 27 ، متفه ، س  ناریا ، رصاعم  خیرات  يهمانلصف  ناریا ،» رد  يرگییاهب  خیرات  زا  ییاهراتسج  ، » هللادبع يزابهش ، [ 36]
، هطورشم دورف  زارف و  يوقت ، یفطـصم  دیـس  زا  لقن  هب  ، 21  - صص 20 ناضمر 1328 ، مش 15 ، س 18 ، نیتملا ، لبح  يهماـنزور  [ 37]

.367 صص 366 -  ، 1384 ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  نارهت ،
ص 46. ناریا ،» رد  يرگییاهب  خیرات  زا  ییاهراتسج  [ » 38]

صص 10،12،18،48،50. نامه ، [ 39]
.267  - صص 266 ج 17 ، ماما ، هفیحص  [ 40]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
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رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 
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«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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