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لمع راعش و  ضقانت  تسایس ؛ تیئاهب و 

باتک تاصخشم 

38394-85 یبایزاب :  هرامش 
یفطصم مدقميوقت ، هسانشرس : 

يوقت یفطصم  / تسایس تییاهب و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ص 12 نمهب 1385 : :  4 ناهیک ،  هلاقم :  اشنم 

یلعنیسحنبسابع ءاهبلادبع ، رگفیصوت : 
تییاهب رگفیصوت : 

تسایس رگفیصوت : 
ناریا رگفیصوت : 

ناریا رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسوم  هلاقم :  عبانم 

لمع راعش و  ضقانت  تسایس ؛ تیئاهب و 

رارـصا تسایـس  ناهج  اب  نایئاهب  تیئاهب و  دنویپ  مدع  رب  نآ ، لابند  هب  هتـشاد و  دیکأت  تسایـس  زا  نید  ییادج  رب  هراومه  تیئاهب  ناربهر 
یـسایس روما  هب  نایئاهب   » هک تسا  هتفگ  وا  مه  و  تسا » مزال  کیکفت  هیـسایس  هیینید و  ياوق  نیب   » هک دوب  نآ  رب  يدنفا  سابع  دنزرویم .

زا جراخ  دنک و  هلخادم  هیسایس  روما  رد  سک  ره  هک  تسا  نیا  ندوبن  ندوب و  یئاهب  نازیم  : » يو رظنم  زا  نآ ، زا  رتمهم  و  دنرادن » یقلعت 
رگا نایئاهب  زا  یـسفن  دـهاوخیمن ... رگید  لیلد  تسین ، یئاهب  هک  تسا  یفاک  ناهرب  نیمه  دـیامن ، یتکرح  ای  دـنز  یفرح  شیوخ  هفیظو 
عطق تیئاهب ]  ] رما نیا  زا  ار  دوخ  تبـسن  هک  تسا  رتهب  لوا  دـنکب ، هرکاذـم  نارگید  لفحم  ای  شیوخ  لزنم  رد  هیـسایس  روما  رد  دـهاوخب 
دوخ ناوریپ  هب  انبم ، نیمه  رب  ددرگ .» یمومع  ترـضم  ببـس  تبقاع  الا  و  دنادیم ، دوخ  درادن . رما  نیا  هب  قلعت  هک  دننادب  عیمج  دیامن و 

[1 «. ] مینزن ییءار  میرادن و  یلخدم  ًادبا  یسایس  روما  رد  هیهلا ، هعطاق  صوصن  هب  : » هک دهدیم  نانیمطا  نانآ  هب  نینچمه  دنکیم و  مکح 
: دـیوگیم هنوـمن ، يارب  دراد . یناوارف  نانخـس  هنیمز  نیا  رد  زین  تفرگ  تسد  هب  ار  ناـیئاهب  يربـهر  يدـنفا  ساـبع  زا  سپ  هـک  یقوـش  . 

رما رد  هلخادـم  هب  رجنم  هک  ياهفیظو  ره  زا  دنـشاب و  راـنک  رد  نوئـش  نیا  زا  یلک  هب  دـیاب  ءاـبحا  یـسایس ، روـما  رد  هلخادـم  زا  هللاذاـعم  »
موکحم تسایس ، رد  نانآ  هلخادم  تلع  هب  ار  ناریا  ياملع  هدش ، دای  ياواتف  ماکحا و  ناگدننک  رداص  [ . 2 «. ] دندرگ رازیب  دوش ، تسایس 

. دیدرگ روشک  هعماج و  هب  یناوارف  ياهنایز  ثعاب  ریخا ، نرق  دنچ  رد  تسایس  هنحـص  رد  هعیـش  ياملع  روضح  هک  دننکیم  اعدا  هدرک و 
دوخ ناوریپ  زا  زین  ًادـیکا  دـندنبياپ و  مارم  نیا  هب  دوخ  دـننک  اـعدا  هدرمـش و  ادـج  تسایـس  زا  ار  نید  ًـالوصا  یـشیک  ناربهر  یتـقو  [ 3]

ياملع هلخادم  هک  تسا  یقطنم  یعیبط و  دننادب ، تسایـس  اب  دنویپ  مدع  ار  ندوب  یئاهب  هناشن  طرـش و  یتح  و  دنـشاب ، نینچ  هک  دنهاوخب 
دراد و يرگید  تیاکح  اهنآ ، ناربهر  نایئاهب و  درکلمع  زا  خیرات  ینیع  تایعقاو  اما  دـننکب . موکحم  ار  تسایـس  روما  رد  هعیـش  مالـسا و 
رد یناحور  ياملع  هلخادم  مدع  تسایس و  زا  نید  ییادج  مکح  یئاهب ، ناربهر  خیرات ، هاوگ  هب  دنکیم . میـسرت  نانآ  زا  يرگید  تیهام 

تسایس هنحص  رد  دوجو  مامت  اب  هتسنادن و  مکح  نآ  لومـشم  ار  دوخ  دناهدرک و  رداص  ناریا  مالـسا و  ياملع  يارب  اهنت  ار  یـسایس  روما 
رابنایز رب  خیرات  هک  دبایب  ملع  لقع و  ملاع  رد  يرابتعا  دناوتیم  یماگنه  مک  تسد  هناگود ، عضاوم  درکیور و  نیا  دنتـسه . هدوب و  لاعف 

. دهدب یهاوگ  روشک  هعماج و  تشونرس  يارب  نایئاهب  یسایس  ياهتیلاعف  ندوب  دنمدوس  و  یـسایس ، روما  رد  ناریا  ياملع  هلخادم  ندوب 
كاـخ و بآ و  نیا  زا  اـملع  رثؤم  عاـفد  زا  نوحـشم  نآ  قاروا  هتـشاد و  يرگید  تواـضق  هراـب  نیا  رد  خـیرات  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و 
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زا رگرامعتـسا  برغ  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، یماظن ، موجه  لباقم  رد  مالـسا  ینامـسآ  نید  میرح  زا  عافد  ناریا و  یـضرا  تیمامت 
هکنانچ تسا . رگید  يوس  زا  روشک  نانمشد  ناگناگیب و  اب  یـسایس ــ  یبزح  هباثم  هب  هیئاهب ــ  هیباب و  هقرف  ياهتیلاعف  ییوسمه  و  وسکی ،
ًالوصا هدوب و  تسایـس  هنحـص  لاعف  يدـج  روط  هب  دوخ  تسایـس ، رد  املع  نید و  هلخادـم  مدـع  هب  مکح  مغرب  یئاهب  ناربهر  تشذـگ ،

زا يرادساپ  ژد  نیرتمکحتـسم  ناونع  هب  هعیـش  تیناحور  مالـسا و  هک  یتیعقوم  رد  دراد . هبلغ  ناشيرکف  تیهام  رب  نانآ  یـسایس  تیهام 
مه نارگرامعتسا  یتح  و  تسا ، حرطم  هناگیب  زواجت  رامعتسا و  هطلس  ربارب  رد  روشک  یلم  تدحو  یضرا و  تیمامت  لالقتـسا و  تیوه و 
راـک هب  نآ  نتـسکش  يارب  ار  ناـشناوت  همه  هدرمـش و  دوخ  يارب  عناـم  نیرتـمهم  ار  نآ  ياـملع  مالـسا و  هتـشاد و  ناـعذا  تیعقاو  نیدـب 

یتیهام اراکـشآ  هدوب و  رادـتقا  تدـحو و  نیا  نتـسکش  تهج  رد  یمادـقا  باعـشنا ، کی  داـجیا  هقرف و  کـی  سیـسأت  سفن  دـنریگیم ،
تردق و ياهنوناک  نخـس  عضوم و  هک  یماگنه  دـبایب ، یـسایس  هبنج  نآ  زورب  روهظ و  هک  ياهقرف  تسا  نشور  تشاد . دـهاوخ  یـسایس 

دیاب لاح  تسا . هداد  ماجنا  ار  یـسایس  یلمع  اراکـشآ  دنک ، رارکت  ار  تسایـس ، زا  نید  ییادج  مسیرالوکـس و  رب  ینبم  یناهج ، تسایس 
ناشهیلوا لوصا  ءزج  عوضوم  نیا  یترابع  هب  دنتشاد و  دیکأت  تسایـس  رد  دوخ  عابتا  هلخادم  مدع  رب  ادتبا  زا  نآ  نارـس  تیئاهب و  ایآ  دید 

ات دـندرک  ذاختا  یعامتجا  عاضوا  طیارـش و  اب  هلباـقم  تهج  هدـش  باـسح  یکیتکاـت  ناونع  هب  ار  هیور  نیا  هک  نآ  اـی  دوشیم ، بوسحم 
دنت ياهشنت  اب  ناریا  خیرات  رد  هقرف  نیا  كوکـشم  روهظ  زورب و  تسا  ملـسم  هچنآ  دنوش ؟ لئان  دوخ  فادها  دربشیپ  هب  شمارآ  اب  دنناوتب 

سپس دزیم و  تیرشب  نایعیش و  رظتنم  دوعوم  یجنم و  روهظ  زا  مد  هک  هیئاهب  سپس  هیباب و  ياهاعدا  اب  ياهقرف  روهظ  دوب . هارمه  یسایس 
ساسا بلق و  هک  دوشیم  یقلت  یسایس  یگنهرف ـ  هنازادنارب  تکرح  کی  دوخبدوخ  درک  حرطم  ار  مالسا  خسن  تیهولا و  توبن و  ياعدا 

رد تانایرج ، نیا  زا  ناریا  لالقتـسا  یـضرا و  تیماـمت  نانمـشد  نارگرامعتـسا و  تیاـمح  تسا . هداد  رارق  فدـه  دروم  ار  هعماـج  کـی 
شیب ار  هنایذوم  كرحت  نیا  ندوب  یسایس  دوب ، هدرک  هبرجت  رامعتسا  اب  ار  یماظن  تخس  ياهیریگرد  اهگنج و  یناریا  هعماج  هک  یطیارش 

رد ار  راک  هراچ  ریبکریما ، راجاق ، رصع  تسودناریا  بلطحالـصا و  نیدتم ، مظعاردص  هک  دوب  ور  نیمه  زا  تخاسیم . راکـشآ  شیپ  زا 
ریطخ طیارـش  نآ  رد  دندوب  هتخادنا  هار  هب  يزکرم  تلود  هیلع  باب  عابتا  هک  يایلخاد  گنج  دید . زادـنارب  حلـسم و  هقرف  نیا  عمق  علق و 
تسد دندیدیم  دوخ  فادها  ققحت  عنام  ار  املع  هاشنیدلارـصان و  ریبکریما ، هک  هیئاهب  هیباب و  دهد . داب  هب  ار  ناریا  لالقتـسا  تسناوتیم 
رورت زین  و  ریبکریما ، رورت  يارب  شالت  دندرک . لیمکت  ار  دوخ  هناحلـسم  شروش  هژورپ  دندز و  زین  یتسیرورت  زیمآتنوشخ و  تامادقا  هب 

، رگید تیانج  اههد  نیوزق و  رد  ثلاث  دیهش  هللا  تیآ  رورت  زین  دوب و  ءاهب  یلعنیسح  نآ  یلصا  نیمهتم  زا  یکی  هک  هاش  نیدلارـصان  ماکان 
ًاتیاهن وا و  عابتا  زا  يدادـعت  ءاهب و  يریگتـسد  رما ، نیا  هجیتن  دراد . ناریا  رد  یگنهرف  یـسایس ـ  يزادـنارب  رب  نایـشروش  مزع  زا  تیاـکح 

. تشاد رود  رظن  زا  دیابن  ار  تازاجم  زا  وا  ندیناهر  يرون و  یلعنیـسح  يدازآ  رد  هیـسور  ریفـس  تلاخد  هتبلا  هک  دش  دادغب  هب  اهنآ  دیعبت 
تـسد هب  ار  نایرج  نیا  يربهر  میظع ، مان  هب  يدرف  ریظن  هیباب ، يربهر  نایعدم  رگید  فذـح  زا  دـعب  دنتـسناوت  لزا  حبـص  شردارب  ءاهب و 

. تشادنرب رد  ناشیارب  یتیقفوم  هتبلا  هک  دننک ، لابند  املع  هیراجاق و  هیلع  ار  دنت  یسایس  دنور  نامه  دادغب  رد  لاس  هد  تدم  هب  دنریگب و 
مکلم و هناخـشومارف  سیـسأت  ناریا ، زا  نآ  هیزجت  تاره و  گنج  ریظن  هلاس  هد  هرود  نیا  رد  يرـصان  رـصع  ناریا  رد  مهم  تاقافتا  عوقو 

راک يور  هدازدـنوخآ ، یمالـسادض  تاکرحت  نتفرگ  جوا  دادـغب و  هب  مکلم  تمیزع  ینک ، یلع  ـالم  جاـح  هللاتیآ  تمه  هب  نآ  لـیطعت 
کی رد  هن  هتبلا  تیئاهب ، جیورت  هب  تسناوتیم  دراوم  نآ  زا  یضعب  هک  ناریا  رد  دیدج  لئاسم  حرط  رالاسهپـس و  ناخنیـسح  ازریم  ندمآ 

زا نایئاهب  هیور  رییغت  هب  رجنم  نایباب  هناحلـسم  دـنت و  ياهتکرح  ندـنام  ماکان  راـنک  رد  دـنک ، کـمک  مارآ ، ییاـضف  هکلب  جنـشتم  ياـضف 
رد ءاهب  یلعنیـسح  تفرگ . تروص  یتموکح  میژر و  ره  زا  نایئاهب  تعاطا  مالعا  شـشوپ  تحت  دـش و  مرن  يزادـنارب  هب  ینلع  يزادـنارب 
«. دنیامن راتفر  تلود  نآ  اب  افـص  قدص و  تناما و  هب  دـیاب  دـنوش  نکاس  یتلود  ره  تکلمم  رد  تیئاهب )  ) بزح نیا  : » دـیوگیم هراب  نیا 

و دننک . تعاطا  دیامرف  رما  هچنآ  تسا  یهاشداپ  ترـضح  یلعا  ماکحا  رماوا و  تعاطا  یهلا  يابحا  رب  : » دـیوگیم مه  يدـنفا  سابع  [ 4]
اب يریگرد  ياج  هب  هک  دندوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  نایئاهب  [ . 5 «. ] دنشاب هتـشاد  روما  يایلوا  عیمج  هب  ار ]  ] دایقنا نیکمت و  لامک  نینچمه 
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، ریسم نیا  رد  اهنآ  دننک . داجیا  مرن  يزادنارب  دوخ و  رکفت  جیورت  يارب  یتینما  هیـشاح  تسایـس ، رد  هلخادم  مدع  مالعا  اب  مدرم ، اهتلود و 
رد هلخادم  تسایس و  زا  نید  ندرمشن  ادج  مرج ! هب  ار  اهنآ  هلمح و  هعیش  تیناحور  هب  نانآ ، ندناوخ  لداع  ناهاشداپ و  زا  دیجمت  نمض 

دوشیم رهاظ  یتناید  یتقو  : » دسیونیم اعدا  نیا  هیجوت  رد  مظعا  حـتف  دنمـشوه  دـننکیم . هدرک و  تنطلـس  اب  تفلاخم  هب  مهتم  تسایس ،
فلاخم شروهظ  ماگنه  هب  تناید  اریز  دـندرگیم  قفتم  دـحتم و  شناینب  مدـه  رب  دـننکیم و  تفلاـخم  نآ  اـب  ریبک  ریغـص و  مدرم  عیمج 

هب کـسمت  هک  نآ  هن  میزادرپ  قـالخا  ملاـع  لیدـعت  هب  يونعم  یبابـسا  هب  میراد ... یتسایـس  دوخ  زین  اـم  [ 6 . ] تسا للم  تاراـظتنا  عیمج 
عاـبتا هب  یئاـهب  ناربهر  هنیمز  نیمه  رد  [ . 7 «. ] مییامن رخـسم  بیلقت و  ار  بولق  ًاجیردـت  یتوکلم  ییاوق  هب  مییوج ، هیـسایس  هیدام  لیاسو 
هیرما تارظاح  همادا  دنراد ... لوذبم  نآ  لیصحت  رد  روفوم  یعس  هکلب  دنیامن  لوبق  ناج  لد و  هب  ار  هیرادا  روما  : » دنیامنیم هیـصوت  دوخ 

هطلاخم و نیا  راهنز  یلو  بوسحم  هیرورـض  مزاول  زا  تلم  تلود و  لاـجر  اـب  شزیمآ  رـشح و  دـیفم و  مزـال و  ماـیا  نیا  تیاـهنیب  هیبدا 
زا دندرگ و  نویـسایس  بازحا و  بوشآ  روشرپ و  طیحم  نوتفم  بوذجم و  باحـصا ، بابحا و  هلجا  ًاجردـتم  هک  ددرگ  ببـس  ترـشاعم 
لاح نیع  رد  درادیمزاب و  یسایس  راکشآ  روما  رد  هلخادم  زا  ار  دوخ  ياضعا  ًارهاظ  یئاهب  بزح  [ . 8 « ] دنوش خلسنم  لصفنم و  بزح ...

بیبح ینادزی ، ربژه  ریظن  يدارفا  روهظ  [ 9 . ] دـنکیم قیوشت  مولع  فراعم و  یعارز و  یتعنـص ، يراجت ، يرادا ، روما  رد  ذوفن  هب  ار  اهنآ 
رد نانآ  زا  یخرب  دنچ  ره  تسا ، فیرعت  لباق  اتـسار  نیمه  رد  ًارهاظ  نابرق ، هللا  حیبذ  رتکد  ادیوه ، کلملانیع  يدایا ، میرکلادـبع  تباث ،

تیامح هتبلا  تموکح و  زا  دایقنا  تسایس  هیاس  رد  طقف  یتیعقوم  نینچ  هب  یبایتسد  دنتشاد . روضح  زین  یتلود  یـسایس  تاماقم  نیرتیلاع 
دیدرگ و عضاخ  ار  يرادجات  ره  تنطلـس  ریرـس  دیاب  یهلا ، يابحا  يا  : » دنکیم دـیکأت  يدـنفا  سابع  هک  نیا  دـشیم . لصاح  ناگناگیب 

رما هچنآ  تسا  یهاشداپ  ترـضحیلعا  ماکحا  رماوا و  تعاطا  یهلا  ياـبحا  رب   » اـی و  دـیوش ». عشاـخ  ار  لـماک  رایرهـش  ره  هناـکولم  هّدُـس 
زا جورخ  تهج  تسا  یکیتکاـت  [ ، 10 .« ] دنـشاب هتـشاد  روما  يایلوا  عیمج  هب  ار  دایقنا  نیکمت و  لامک  نینچمه  دـننک و  تعاـطا  دـیامرف 

هتبلا دـیدج . یبلاق  رد  بزح  فادـها  دربشیپ  یئاهب و  یـسایس  بزح  سفنت  تهج  یتایح  ياـهاضف  ندوشگ  یـسایس و  تسبنب  نارحب و 
هیـشاح هب  رجنم  دناوتیم  تیئاهب ، بزح  يارب  هدشدای  عفانم  رب  هوالع  یهاشداپ ، ره  ربارب  رد  دایقنا  هنوگنیا  مالعا  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب 
لباقم رد  مالسا  نید  ینامـسآ  یهلا و  ياههزومآ  ساسا  رب  هک  دوش  نید  ياملع  یمالـسا و  هعماج  ینعی  ارجام  یلـصا  فرط  ندش  هدنار 
تسا نیا  دوخ  ناوریپ  هب  یئاهب  تالیکـشت  ناربهر و  یمومع  هیـصوت  دنتـسیایم . دنرادیم  اور  متـس  مدرم  هب  هک  تردق  بابرا  نیملاظ و 

تموکح عبات  دیاب  بتک و ... پاچ  سرادم و  لیکشت  تاغیلبت ، ماجنا  تاسلج ، يرارقرب  ریظن  نایئاهب  لفحم  هب  طوبرم  يرادا  روما  رد  هک 
شیوخ میلقا  يزکرم  یلحم و  تموکح  يایلوا  ات  دنراد  لوذبم  هعورشم  لئاسر  هب  رمتسم  یعس  غیلب و  تمه   » تعاطا نیع  رد  اما  دنـشاب ،

راکنا و يربت و  لیبق  زا  هینادجو  روما  رد  اما  دنهد ... شیوخ  هررقم  ماکحا  لیدـبت  لیدـعت و  فیفخت و  رطاخ  بیط  عبط و  تفارـص  هب  ار 
[11 . ] دنرمـش مد  ـت مـقـ عا ـ طا ار بـر  تداهـش  راطقا  لک  رد  نایئاهب  دراد  ءاهب  لها  هیـساسا  دـیاقع  رما و  لصا  هب  قلعت  هک  هدـیقع  نامتک 
رد دننک و  هعجارم  روما  يایلوا  هب  تالکـشم  اب  دروخرب  تروص  رد  لحم  رهـش و  ره  نایئاهب  هک  دنکیم  هیـصوت  نینچمه  نایئاهب  لفاحم 
اب طاـبترا  صوـصخ  رد  ار  دوـخ  تسایـس  ناـیئاهب  [ . 12 . ] دـنهد لیکـشت  روما  ياـیلوا  اـب  طاـبترا  تهج  ار  یتئیه  اـی  ياهتیمک  رهـش  نآ 

مالعا اهنآ  تسایس  زیخاتسر ، بزح  لیکـشت  هناتـسآ  رد  دندرکیم . حرطم  لاعف » تعاطا   » ناونع تحت  تردق  باحـصا  نارادمتـسایس و 
مان هب  هک  ناریا  یلاعت  یقرت و  تضهن  لوصا  زا  نیـسحت  نیکمت و  یـساسا و  نوناق  هب  مارتحا  ینویامه » ترـضح  یلعا   » هب یبتک  يرادافو 
راعش هک  میدید  اجنیا  ات  [ . 13 . ] انتعایب فرطیب  هن  دندرکیم  یفرعم  لاعف  عیطم  ار  دوخ  اهنآ  دوب . تسا » فورعم  نمهب  مشـش  بالقنا  »

زین لمع  رد  و  نآ ، یـساسا  ناکرا  زا  ینکر  هن  تسا  تیئاهب  بزح  يوس  زا  یـسایس  روما  ماجنا  يارب  یـششوپ  تسایـس  رد  هلخادم  مدـع 
دنفـسا 1299 و موـس  ياـتدوک  ریظن  یـسایس  روـما  رد  بزح  نیا  هلخادـم  دراد . دوـجو  ناـنآ  ياـعدا  نیا  در  يارب  یناوارف  ضقن  دراوـم 

يرگید یناعم  داعبا و  ًارهاظ  مکح  نیا  اما  دراد . اعدا  نیا  نالطب  زا  تیاکح  يولهپ  تموکح  هیلاع  حوطـس  رد  نآ  مهم  ياـضعا  تکرش 
ناوت هک  دوشیم  حرطم  ینامز  رد  راعش  نیا  تساهتموکح . يزادنارب  رد  تلاخد  مدع  عوضوم ، نیا  زا  نانآ  دارم  تاقوا  یهاگ  دراد . مه 
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یهاتوک زین  زادنارب  ياهنایرج  اب  یهارمه  يراکمه و  زا  عوقو ، ناکما  هنیمز و  ندـش  ادـیپ  تروص  رد  اما  درادـن . دوجو  يزادـنارب  ماجنا 
دروـم ود  ره  رد  هـک  دـش  هیراـجاق  تنطلــس  یناـمثع و  تفـالخ  ضارقنا  هـب  رجنم  داد و  خر  ناریا  یناـمثع و  رد  هـچنآ  ریظن  دـننکیمن .

تیئاهب هک  تسا  نیا  ناشهیجوت  هتبلا  هک  تسا  یـسایس  ياهاوعد  رد  ندـشن  دراو  روظنم  تاقوا  یهاگ  دـنراد . روضح  یئاـهب  ياـههرهچ 
ناشروظنم زین  یهاگ  و  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  تیلومش  دوش ، یبزح  یسایس ـ  تاعزانت  رد  دراو  رگا  تسا و  یلک  یناهج و  یکلـسم 

رد تیئاهب  اجنیا  رد  دـش . دـهاوخ  یئاهب  بزح  زا  اهنآ  ییادـج  هب  رجنم  هک  تسا  یبازحا  اههورگ و  رد  یئاهب  دارفا  بذـج  زا  يریگولج 
یئاهب يدرف  رگا   » هک دنـسرتیم  نایئاهب  دـنکیم . عنم  رگید  بازحا  رد  تیوضع  زا  ار  دوخ  ياضعا  دـنکیم و  ملع  دـق  بزح  کی  بلاق 

اب تیئاهب ]  ] مکح نیب  ضقانت  ضراعت و  تروص  رد  و  درک ،» دهاوخ  غیلبت  جیورت و  ار  کیمادک  دصقم  مارم و  دوش  یسایس  یبزح  وضع 
رایـسب تسا  یـسایس  بزح  کی  دوخ  هک  تیئاـهب  يارب  نیا  هتبلا  [ 14 [ ؟ دومن دهاوخ  ذاختا  یـشور  هچ  یـسایس ، بزح  لوصا  زا  یلـصا 

رگید دـیاقع  زا  تسد  لقع  مکح  هب  دـیاب  منکیم  ای  هدرک  باختنا  ار  تیئاـهب  رگا  : » دـنیوگیم دوخ  عاـبتا  هب  نیارباـنب  تسا . كاـنرطخ 
... هاوخم ارم  زج  یهاوخ  ارم  رگا  ضرا  رـسپ  يا  تسا  هتفگ  ءاهب  مشوپب . تیئاهب  زا  مشچ  دـیاب  مراد  یلیامت  رگید  دـیاقع  هب  رگا  میوشب و 

رفـس يرگید  روشک  هب  یئاهب  يدرف  یتقو  لیلد  نیمه  هب  [ . 15 «. ] دـجنگن بلق  لد و  کی  رد  شتآ  بآ و  نوچ  نم  ریغ  نم و  هدارا  اریز 
لفاحم تنایـص  لـظ   » رد اـت  دـننک  یفرعم  روشک  نآ  رد  یئاـهب  تالیکـشت  هب  ار  دوخ  دـنفظوم  نایوجـشناد ، ناـناوج و  هژیو  هب  دـنکیم ،

یبزح يروتسد  تسایس  رد  هلخادم  مدع  راعـش  نیاربانب ، دنیامن . يراددوخ  رگید  بازحا  رد  ندش  بذج  زا  دنیآ و  رد  هیناحور » هسدقم 
تاذ هنرگو  تسا ، تانایرج  ریاـس  رد  ناـیئاهب  ندـش  بذـج  زا  يریگولج  اـهتموکح و  دروخرب  زا  تیئاـهب  بزح  تنایـص  ظـفح و  يارب 

ار راعش  نیا  هب  دوخ  يدنبیاپ  مدع  نانآ  هدوبن و  یسایس  یلمع  زج  یناهج ، ياهتردق  اب  نآ  نارـس  یگتـسویپ  نایئاهب و  تامادقا  يواعد و 
زا سپ  تسا . یـسایس  تیلاـعف  زا  رگید  یعون  هقرف ، يربهر  بسک  يارب  دربن  ياهقرف و  نورد  ياهباعـشنا  شیادـیپ  دـناهداد . ناـشن  ررکم 
هب یلزا  هخاش  ود  هب  نایباب  دش  ثعاب  هزیتس  نیا  دنتساخرب ، هزیتس  هب  رگیدکی  اب  وا  ینیشناج  بسک  يارب  شناوریپ  باب ، دمحمیلع  مادعا 

ناـیم يزیرنوـخ  رورت و  جوـم  دـنوش . میـسقت  دـندوب ، ردارب  ود  ره  هک  ءاـهب ، یلعنیـسح  يربـهر  هـب  یئاـهب  و  لزا ، حبـص  ییحی  ير  ـبـ هر
دوـخ هب  ار  هللاءاـهب  بـقل  هـک  یلعنیـسح  دـنکیم . یعادـت  ار  نابلطتردـق  رگید  نیناوـخ و  نیطالـس و  راـتفر  هورگ ، ود  نـیا  نارادـفرط 

مظعا و نصغ  ناوـنع  هب  ار  ساـبع  هدرک و  ریبـعت  ناـصغا  ناوـنع  اـب  دوـخ  نادـنزرف  زا  وا  تشذـگرد . رد 1309ق  دوـب ، هداد  صاـصتخا 
نیا هب  یلعدمحم  وا ، زا  سپ  دشیم و  شنیشناج  سابع  ادتبا  تسیابیم  وا  تیـصو  رب  انب  درک . یفرعم  ربکا  نصغ  ناونع  هب  ار  یلعدمحم 

تدش ردپ  ینیشناج  رس  رب  نانآ  نیب  گنج  هدنامن  دنبیاپ  یهلا ! رما  نیا  هب  ردارب  ود  اما  مظعالا .) دعب  ربکالا  انیفطـصا  دق   ) دیـسریم ماقم 
تباث هخاش  ود  هب  زین  نایئاهب  هنوگنیدـب  دیـشک . رگیدـکی  هب  یقالخاریغ  ياهتبـسن  ازـسان و  شحف و  هب  راک  دـش و  اپرب  هماـگنه  تفرگ .
تاـبث رد  هدـناوخ  كرـشم  ضقاـن و  ار  يرگید  مادـک  ره  دـندش و  میـسقت  یلعدـمحم ) ازریم  ناوریپ   ) دـحوم و  يدـنفا ) ساـبع  ناوریپ  )

، نیا رب  نوزفا  دنوشیم . یقلت  يزروتسایس  یعون  هتشاد و  یسایس  تیهام  همه  اهنیا  تسایس ، سوماق  رد  [ 16 . ] دیشوک شیوخ  تیعقوم 
اـهی و ـ یار ـ گاو رد  نا  ـ نآ ـگـر  نار ـ یو نـقـش  تسا . یـسایس  تیلاـعف  زراـب  قیداـصم  زا  رـصاعم  ناریا  یـسایس  تـالوحت  رد  ناـیئاهب  روـضح 
ـت جـنـگـل، ـض نتخاس نـهـ یـشالتم  رد  ناـنآ  شقن  تازاـجم ، هتیمک  یتسیرورت  ياـهتیلاعف  رد  ناـنآ  روضح  تیطورـشم ، ياـهنارحب 

قیمعت رد  نانآ  شقن  نیاربانب ، مود و  لوا و  يولهپ  تموکح  یـسایس  بصانم  اهتیعقوم و  نیرتساـسح  ـن و  یر ـ تـالا رد بـ نا  ـ نآ رو  ـ ـض حـ
رد قوف  تاعوضوم  مایا : . ) دـجنگیمن لاـقم  نیا  رد  تکلمم ، رب  مسیلاـیرپما  رامعتـسا و  هطلـس  میکحت  ناـگناگیب و  هب  روشک  یگتـسباو 

عفانم ياتسار  رد  ایآ  هک  نیا  اهتیلاعف و  نیا  تیهام  يریگتهج و  زا  رظنفرص  اما  دناهدش .) یسررب  رضاح  همانهژیو  نوگانوگ  تالاقم 
رد هلخادم  مدـع  رب  ینبم  مکحم  يواتف  نآ  نایم  سکوداراپ  هک  دوشیم  هدنـسب  شـسرپ  نیا  حرط  هب  اهنت  ناگناگیب ، عفانم  ای  دـندوب  یلم 
ای درک  راکنا  ار  خـیرات  ینیع  تایعقاو  دـیاب  ایآ  درک !؟ هیجوت  ناوتیم  هنوگچ  ار  یـسایس  روما  رد  راـکنا  لـباقریغ  روضح  نیا  تساـیس و 

نشور ددرگیم . نشور  نایئاهب  زا  يرامعتـسا  ياهتردق  غیردیب  تیامح  زار  بیترتنیدب ، ار ؟ هدش  دای  نایتفم  اواتف و  تقادص  تلاصا و 
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نآ رگم  دننکیمن  تیامح  ینایرج  ای  هورگ  درف ، چیه  زا  یجراخ  ياهتردـق  دوس ، تلاصا  رب  ینتبم  ناهج  تسایـس و  يایند  رد  هک  تسا 
هب هدرتسگ  نالک و  حطـس  رد  رـشب  قوقح  ضقن  زا  رظنفرـص  یتسار  هب  دننادب . شیوخ  عفانم  ياتـسار  رد  دوخ و  اب  دنویپ  رد  ار  نآ  هک 
هب نادنمشیدنا  املع و  هدرکلیصحت و  ناناوج  هک  يولهپ  رصع  ناریا  رد  هلمج  زا  ناهج و  طاقن  رگید  رد  ناهج ، طلـسم  ياهتردق  هلیـسو 

شقن عیاجف  نآ  يارجا  رد  زین  ناـیئاهب  اـضق  زا  و  دـندشیم . هداتـسرف  خلـسم  هب  لالقتـسا ، بسک  یلم و  تیوه  ظـفح  يارب  هزراـبم  مرج 
هک تسا  هنوگچ  نونکا  و  دندیدیمن ؟ رشب  قوقح  یعدم  یناهج  ياهتردق  يوس  زا  یتیامح  نادنچ  ناریا  تلم  هک  تسا  هنوگچ  دنتشاد ،
هب هجوت  اب  خـساپ  دـنزرویمن ؟ غیرد  اهنآ  ياقترا  دـشر و  يارب  هک  نادـنز ، زا  ناـیئاهب  ییاـهر  يارب  هن  یـششوک  چـیه  زا  اهتردـق  ناـمه 

تسا . ادیپ  هتفگان  هقرف ، نیا  هنیشیپ  و  هطلس ، ماظن  تیهام 

ینیمخ ماما  هاگدید  زا  تیئاهب 

ظفاح هک  تیناحور  و  یپچ ، هچ  یتسار و  هچ  اهنآ ، هدناشن  تسد  لامع  بناجا و  لباقم  رد  تسا  يدس  يرفعج  سدقم  بهذم  مالـسا و 
روشک اب  صوصخ  یمالـسا و  ياهروشکاب  تسا ، اهنآ  هاوخلد  هک  يوحن  هب  دـنناوتیمن  بناـجا  نآ ، دوجو  اـب  هک  تسا  يدـس  تسا  نآ 
لامع ندرک  طلـسم  هار  زا  یهاگ  دنـشکیم : هشقن  دـس  نیا  نتـسکش  يارب  فلتخم  ياهگنرین  اب  هک  تسا  اهنرق  اذـهل  دـننک ، راـتفر  ناریا 

بازحا قیرط  زا  یهاگ  و  تیباهو ، تیئاهب و  تیباب و  جـیورت  هلطاب و  بهاذـم  داجیا  هار  زا  یهاگ  و  یمالـسا ، ياـهروشک  رب  دوخ  ثیبخ 
دـض رب  دوخ  هک  تناجا  لامع  تسا . هدـش  المرب  نآ  یگیاپیب  تسا و  هجاوم  تسکـش  اـب  سکراـم  ساـسایب  بتکم  هک  زورما  یفارحنا 
دهم هک  ناریا  رد  تیناحور  میرک و  نآرق  ندیبوک  یمالسا و  تدحو  تسکـش  يارب  دننکیم  جیورت  نآ  زا  ناریا  رد  دنتـسه ، نآ  بتکم 
دوـخ یناـسناریغ  يوزرآ  هب  رگتراـغ  بناـجا  زگره  گرزب ، بـتکم  نـیا  ندوـب  هدـنز  اـب  تـسا و  تراـهط  تمـصع و  تیبلـها  تـیبرت 

كرادم زکرم  ج 1 ، رون ، ِهفیحص  . ) دنبوکب دننک و  فیعضت  هلیسو  ره  هب  ار  تیناحور  عیشت و  سدقم  بهذم  دنتـسه  ریزگان  دنـسریمن ،
ص 229 ). نارهت 1361 ، یمالسا ، بالقنا  یگنهرف 

یقرواپ

صص 755 بـه بـعـد. . 1357 يروهط ، نارهت ، نایئاهب . یفجن . رقابدمحم  دیس  [ 1]
ص.758. نامه ، [ 2]

صص 25-21. هیسایس ، هلاسر  ءاهبلادبع ،)  ) يدنفا سابع  [ 3]
.1344 نابآ ،) رهم و   ) هرامش 8-7 ناریا ، يرما ، رابخا  هلجم  [ 4]

ص 302. ، 1932 افیح ، پاچ  دیدج ، رصع  هللاءاهب و  تنملسا ، رتکد  [ 5]
ص 4. مود ، لاس  عیدب ، گنهآ  [ 6]

. عبنم نامه  [ 7]
هام 1324. يد  هرامش 9 ، ناریا ، يرما  رابخا  يدنفا ، یقوش  [ 8]

. ] صص 502 و 503 هرامش 8-7 ، نابآ ، رهم و  لاس 39 ، يرما ، رابخا  [ 9]
ص 302. دیدج ، رصع  هللاءاهب و  تنملسا ، رتکد  ص 35 ؛ هیسایس ، هلاسر  يدنفا ، سابع  [ 10]

صص 9 و 10. دنفسا 1357 ، ات 29   11 ش 19 ، لاس 57 ، يرما ، رابخا  هلجم  نایئاهب ، لفحم  همانشخب  [ 11]
ص 218. ش 8 ، لاس 1353 ، يرما ، رابخا  ناریا ، نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  تاغالبا  [ 12]

صص 537-536. ش 19 ، لاس 1353 ، يرما ، رابخا  [ 13]
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305-307 و 323. صص ش 8 ، (، 1344  ) لاس 20 عیدب ، گنهآ  میعونمم ،» تسایس  رد  هلخادم  زا  ارچ  . » بوذجم دومحم  رتکد  [ 14]
.27-23 صص 7-3 ، ش 2 ، مهن ، لاس  عیدب ، گنهآ  مینکیمن ،» تلاخد  تسایس  رد  ارچ  ، » نایفسوی رفظم  [ 15]

صص 137-146 و 155-152. . 1348 ناهج ، نارهت ، قاثیم ! زکرم  یهبا ! لامج  یلوا ! هطقن  يوسوم . میرکلادبع  [ 16]

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)
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)

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 13زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


... 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 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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