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یباراف 59بهذم 

یباراف 60راثآ 

یباراف یملع  تیصخش  يریگ  لکش  رد  رثؤم  64لماوع 

میهافم مود : 66راتفگ 

تسایس يوغل  66موهفم 

حالطصا رد  67تسایس 

یباراف هاگدید  زا  تسایس  70فیرعت 

تغل رد  72هفسلف 

حالطصا رد  72هفسلف 

هفسلف 73فیرعت 

یسایس هفسلف  74فیرعت 

یندم 77ملع 

77تباون

78تلم

78تّیعورشم

78تیلوبقم

ثحب یخیرات  79هنیشیپ 

یباراف یسایس  ۀفسلف  ینابم  لوصا و  - 284

یتسه بتارم  دوجو و  لوا : 84راتفگ 

84همدقم

دوجو ملاع  86بتارم 

ادخ تافص  88تاذ و 

ضیف 89ۀلئسم 

دحاو زا  ترثک  90رودص 

تسا لیذ  بیترت  هب  تعیبط  ماظن  يدنب  94هقبط 

یباراف هاگن  رد  94سفن 
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94هراشا

يرشب سفن  فیرعت  95فلا )

هلضاف ۀنیدم  لها  سوفن  95ب )

هقساف ۀنیدم  لها  سوفن  95ج )

هلهاج ۀنیدم  لها  سوفن  96د )

یباراف هاگن  رد  97تفرعم 

هلضاف ۀنیدم  رد  فادها  تایاغ و  مود : 99راتفگ 

99همدقم

99هراشا

لامک - 1101

لیاضف - 2103

تداعس - 3111

111هراشا

تداعس عاونا  112فلا )

تداعس رد  تّیبسن  115ب )

تداعس ندوب  يدارا  ای  يرطف  116ج )

تداعس هب  لوصو  رد  رثؤم  رصانع  116د )

ریخ - 4118

118هراشا

ریخ 119عاونا 

یتاذ ریخ  - 1119

یعیبط ریخ  - 2120

يدارا ریخ  - 3120

یسایس هفسلف  یباراف و  موس : 122راتفگ 

ینانوی يامکح  زا  يو  ریثأت  مدع  ای  ریثأت  یسایس و  ۀفسلف  زا  یباراف  122تشادرب 

ریثأت مدعو  ریثأت  ثحب  130هجیتن 
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یباراف رظن  رد  هفسلف  نید و  131ۀطبار 

یباراف رظن  رد  تسایس  نید و  132ۀطبار 

تموکح هعماج ، درف ، - 3136

عامتجا هعماج و  موهفم  لوا : 136راتفگ 

136هراشا

تغل رد  هعماج  - 1136

حالطصا رد  هعماج  - 2137

تغل رد  عامتجا  - 3138

حالطصا رد  عامتجا  - 4138

عامتجا زا  یباراف  فیرعت  - 5138

عامتجا زا  یباراف  فیرعت  رد  مهم  رصانع  - 6140

نواعت 140فلا )

يدنمفده ییارگ و  تیاغ  140ب )

ینورد ماجسنا  ماظتنا و  141ج )

يراگنا رازبا  141د )

عامتجا أشنم  مود : 142راتفگ 

؟  تسا عبطلاب  یندم  ناسنا  ایآ  - 1142

؟  تسیچ عبّطلاب » یندم   » ترابع رد  عبط  موهفم  انعم و  - 2144

144هراشا

انیس یلع  وبا  سیئّرلا  خیش  147هاگدید 

قارشا خیش  148ۀیرظن 

نودلخ نبا  148هاگدید 

اردصاّلم 150هاگدید 

نوطالفا 151هاگدید 

وطسرا 152هاگدید 

زباه ساموت  153ۀیرظن 
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كال ناج  153ۀیرظن 

هللا همحر  ییابطابط  هماّلع  154هاگدید 

يرهطم دیهش  157هاگدید 

يدزی حابصم  هللا  هیآ  159هاگدید 

عامتجا أشنم  رد  یباراف  هاگدید  - 3160

دنوش یم  هلهاج  ياه  هنیدم  أشنم  هک  هلهاج يا  يارآ  - 4165

165هراشا

ءابآ رد  كارتشا  - 1167

لسانت رد  كارتشا  - 2167

لوا سییر  رد  كارتشا  - 3167

یعامتجا ياهداد  رارق  رد  كارتشا  - 4168

یعامتجا يوخ  قلخ و  نابز و  رد  كارتشا  - 5168

نکسم رد  كارتشا  - 6168

تاعامتجا عاونا  موس : 169راتفگ 

169هراشا

یّمک رظن  زا  تاعامتجا  عاونا  - 1169

169هراشا

افکدوخ لماک و  تاعامتجا  169فلا )

افکدوخ ریغ  صقان و  تاعامتجا  171ب )

یشزرا یفیک و  رظن  زا  تاعامتجا  عاونا  - 2172

172هراشا

بولطمریغ بولطم و  یسایس  ماظن  ای  لضافریغ  لضاف و  عامتجا  172فلا )

تّما یسایس  عامتجا  174ب )

هرومعم یسایس  عامتجا  175ج )

تموکح مراهچ : 175راتفگ 

یباراف هاگن  زا  تموکح  ترورض  - 1175
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ناسنا یعامتجا  یگدنز  ترورض  لوا : 175لیلد 

رشب تینالقع  ياضتقم  تموکح ، ترورض  مود : 178لیلد 

تقلخ تعیبط  ياضتقم  تموکح ، ترورض  موس : 178لیلد 

یباراف هاگن  زا  تموکح  تیعورشم  - 2179

تموکح یعامتجا  تیلوبقم  - 3183

یباراف هاگن  زا  تموکح  عاونا  - 4188

188هراشا

يدرف تموکح  189فلا )

یعمج تموکح  189ب )

بولطم تموکح  ای  یباراف  یسایس  ماظن  - 4192

هلضاف هنیدم  هب  یلک  هاگن  لوا : 192راتفگ 

192هراشا

ینامرآ رهش  هلضاف ، هنیدم  - 1192

یباراف ینامرآ  رهش  ياهزرم  ّدح و  - 2195

هلضاف هنیدم  فیرعت  - 3196

ناسنا ندب  هب  هلضاف  هنیدم  هیبشت  - 4200

یباراف یسایس  ماظن  راتخاس  مود : 206راتفگ 

206هراشا

املع الضف و  شخب  ای  لضافا  هورگ  - 1207

207هراشا

نامیکح نافوسلیف و  208فلا )

نالقعتم 209ب )

نازادرپ هیرظن  ای  مهم  روما  رد  هشیدنا  نابحاص  211ج )

نایوگ نخس  نایگنهرف و  شخب  ای  هنسلألاوذ  - 2211

211هراشا

ناهیقف نامّلکتم و  211فلا )
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نابیطخ 213ب )

ناگدنسیون ناناد و  یقیسوم  ناگدنناوخ ، نارعاش ، 213ج )

( نوردقم  ) ناگدننک شجنس  نارازگراک و  هورگ  - 3214

214هراشا

تلادع 215هیرظن 

تلادع 215تیمها 

215هراشا

دارفا تلیضف  رد  تلادع  217فلا )

يرالاس هتسیاش  رد  تلادع  217ب )

تاناکما زا  یمومع  يدنم  هرهب  رد  تلادع  218ج )

هعماج رد  نوناق  فده  تلادع ، 219د )

نارو هشیپ  ای  نوّیلام  - 4220

نازرابم نادهاجم و  - 5221

221هراشا

هعماج رد  بیدأت  میلعت و  223فلا )

هعماج رد  بیدأت  224ب )

اه گنج  عاونا  226ج )

هلضاف هنیدم  لها  يارآ  - 6227

هلضاف هنیدم  سیئر  موس : 229راتفگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالساربمایپ  - 1229

229هراشا

لوا سیئر  233طیارش 

( مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا   ) لثامم هعبات  تسایر  - 2236

236هراشا

مالسلا مهیلع  يده  همئا  رب  لثامم  سیئر  قابطنا  238فلا )

لوا 238لیلد 
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مود 240لیلد 

موس 241لیلد 

مراهچ 242لیلد 

مجنپ 244لیلد 

لثامم سیئر  فیاظو  طیارش  فاصوا ، 244ب )

لثامم ياسؤر  رد  تمکح  طرش  249ج )

( هیقف تیالو   ) تنس تسایر  - 3250

250هراشا

تمکح لوا : 255طرش 

تهاقف مود : 256طرش 

طابنتسا تردق  موس : 258طرش 

یسانش نامز  مراهچ : 259طرش 

تیاده داشرا و  رب  تردق  مجنپ : 259طرش 

داهج رب  تردق  مشش : 260طرش 

( ییاروش یعمج و  تموکح   ) تنس ياسؤر  - 4261

لضافا ياسؤر  - 5262

262هراشا

يربهر 263بیترت 

یباراف رثا  264نیرخآ 

هعماج رد  يربهر  267فیاظو 

دساف ياه  تموکح  ّداضم و  ياه  هنیدم  - 5270

داضم ياه  هنیدم  زا  دوصقم  لوا : 270راتفگ 

270همدقم

270هراشا

هلضاف ریغ  هلضاف و  هب  میسقت  رایعم  - 1271

ّداضم ياه  هنیدم  ینابم  لوصا و  - 2272
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عبّطلاب تّیندم  یفن  - 3273

ّداضم ياه  هنیدم  لها  قالخا  - 4273

ّداضم ياه  هنیدم  ماسقا  - 5274

نآ ماسقا  هلهاج و  هنیدم  مود : 275راتفگ 

275همدقم

275هراشا

هّیرورض ۀلهاج  ۀنیدم  - 1276

هلاذن ۀلهاج  ۀنیدم  - 2276

تّسخ ۀلهاج  ۀنیدم  - 3277

هّیمارک ۀیلهاج  ۀنیدم  - 4278

278هراشا

هّیمارک هنیدم  رد  سیئر  ياه  279یگژیو 

هیبلغت ۀلهاج  ۀنیدم  - 5281

( یسارکومد  ) هیعامج ۀلهاج  هنیدم  - 6282

هّلاضو هلّدبتم  هقساف ، ياه  هنیدم  موس : 284راتفگ 

هقساف ياه  هنیدم  - 1284

هلدبتم ياه  هنیدم  - 2285

285هراشا

هلضاف هنیدم  رد  لّوحت  287لماوع 

هّلاض ياه  هنیدم  - 3288

تباون ياه  هورگ  مراهچ : 289راتفگ 

289هراشا

ناصنتقُم هورگ  - 1291

هفرحُم هورگ  - 2292

هقرام هورگ  - 3292

نادشرتسم هورگ  - 4292
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نالهاج هورگ  - 5293

نارصاق هورگ  - 6293

نایارگ یبسن  هورگ  - 7294

ناکاّکش هورگ  - 8294

نایارگرادنپ ای  ناگدننک  مّهوت  هورگ  - 9295

295هراشا

تباون ياه  هورگ  لابق  رد  هلضاف ، هنیدم  تسایر  296فیاظو 

هیقف تیالو  اب  یباراف  یسایس  هفسلف  ۀسیاقم  - 6298

هیقف تیالو  لوا : 298راتفگ 

تغل رد  تیالو  - 1298

حالطصا رد  تیالو  - 2298

هیقف تیالو  - 3299

هیقف تیالو  ینابم  - 4300

دیحوت 300فلا )

دوش یم  تماما  توبن و  لماش  هک  یهلا  يربهر  تیاده و  301ب )

دصقم داعم و  301ج )

هیقف تیالو  أشنم  - 5301

هیقف یلو  طیارش  - 6304

هیقف تیالو  ۀّلدا  - 7308

هیقف یلو  نییعت  - 8310

هیقف تیالو  تّیعورشم  - 9310

310هراشا

یهلا بصن  312هیرظن 

باختنا 312هیرظن 

هیقف تیالو  فادها  فیاظو و  - 10317

317هراشا
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يونعم فادها  317فلا )

يویند فادها  319ب )

هیقف تیالو  اب  یباراف  یسایس  هفسلف  یقیبطت  یسرّرب  مود : 320راتفگ 

320هراشا

تیمکاح ینابم  رد  طابترا  - 1323

تیمکاح أشنم  رد  طابترا  - 2325

مکاح طیارش  رد  طابترا  - 3326

هّلدا رد  طابترا  - 4330

تیعورشم رد  طابترا  - 5331

فادها فیاظو و  رد  طابترا  - 6332

مشش لصف  333هجیتن 

يدنب عمج  يریگ و  337هجیتن 

347همانباتک

زکرم 360هرابرد 
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هیقف تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  هفسلف 

باتک تاصخشم 

 - 1355 نیسحدمحم ، ینیسح ، : هسانشرس

.ینیسح نیسحدمحم  هیقف / تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  هفسلف  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1388 یفطصملا ، مق : : رشن تاصخشم 

.ص  415: يرهاظ تاصخشم 

9789641951469: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

ریسفت دقن و  .ق -- 339 -؟ 260 دمحم ، نب  دمحم  یباراف ، : عوضوم

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  هفسلف  : عوضوم

یمالسا نافوسلیف  : عوضوم

هیقف تیالو  : عوضوم

:BBR327/ح5ف8 1388 هرگنک يدنب  هدر 

189/1: ییوید يدنب  هدر 

1924977: یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

همانسانش
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2  : ص
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هیقف تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  هفسلف 

ینیسح نیسح  دمحم 

ص:3
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هیقف تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  هفسلف 

ینیسح نیسح  دمحم  ّفلؤم :

1389 ش لوا : پاچ 

یفطصملا رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  رشان :

يرکُش رقاب  دمحم  ییارآ : هحفص 

2000 ناگرامش : لایر   37000 تمیق : دیحوت  پاچ :

.تسا ظوفحم  رشان  يارب  پاچ  قح 

: شورف زکارم 

: سکفلت .هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  یفطــصملا  رــشن  هـمجرت و  یللملا  نـیب  زکرم  هاگــشورف  هیتــجح ، ناــبایخ  ادهــش ، نادــیم  مـق ،
02517730517

: نـفلت .هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  یفطـصملا  رــشن  هـمجرت و  یللملا  نـیب  زکرم  هاگــشورف  هیرـالاس ، هار  هـس  نـیما ، دـمحم  راوـلب  مـق ،
02512133146 سکف :  - 02512133106

www.miup.ir , www.eshop.miup.ir

E-mail: admin@miup.ir, root@miup.ir

ص:4
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رشان نخس 

رگـشهوژپ ةدامآ  نهذ  ۀعرزم  رد  شـسرپ  رذب  ِندـش  هدـنکارپ  اب  هک  تسا  دـشر  زا  يا  هلحرم  ندومیپ  شهوژپ ، کی  ماجنا  زاغآ و 
, دوخ نایاپ ، نیا  هتبلا  .دریذـپ  یم  نایاپ  تسا ، ییاناد  یهاگآ و  ناـمه  هک  لوصحم  تشادرب  نتـسشن و  رمث  هب  اـب  دوش و  یم  زاـغآ 

شسرپ نیدنچ  ندمآ  مهارف  تکرب ، توارط و  ییافوکش ، رب  هوالع  راک , لصاح  هکارچ  دهد ؛ یم  دیون  شیور ، يارب  ار  ون  یلـصف 
شرورپ ناققحم ، ناوت  نامز و  ياهزاین  بسانت  هب  هک  دنتسه  ییاهرذب  اه  شسرپ  .تسا  رتشیب  یندییور  ياهرذب  يروآدرگ  هزات و 

.دنراد یماو  تکرح  هب  دوخ  یپ  رد  ار  ندمت  گنهرف و  دنبای و  یم 

تسج نهذ  رب  رترود  اه  گنسرف  زا  داب ، دننامه  ار  شـسرپ  ياهرذب  اسب  هچ  اه ، هلـصاف  ندش  هاتوک  ییاج و  هباج  تعرـس  شیازفا 
تعرـس رد  تیریدـم ، یهاـگآ و  دوجو  ًاـعبط  .دروآ  یم  ناـغمرا  هب  رگید  یندـمت  يارب  ار  یگزاـت  عونت و  دـناشن و  یم  يرگوـجو 

.تشاد دهاوخ  ازسب  یشقن  هراومه  دنیآرف ، نیا  هب  ندیشخب 
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يورین عونت  زین  هیملع و  ياه  هزوح  رد  دوخ  ةژیو  هاگیاج  یناهج و  تلاسر  مکح  هب  هّیملاعلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصملا  هعماج 
ياه تخاسریز  داجیا  .دنک  افیا  شهوژپ  يارب  بسانم  طیارـش  ندروآ  مهارف  رد  ار  يّرثؤم  شقن  هک  دناد  یم  مزال  دوخ  رب  یناسنا ،

یفطـصملا هعماج  شهوژپ  تنواعم  فیاظو  ّمها  زا  نید , ۀـصرع  نارگـشهوژپ  زا  تیامح  دوجوم و  تاناکما  هنیهب  تیریدـم  مزال ،
.دشاب یم  هّیملاعلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رتشیب هچره  ییافوکـش  دـهاش  دوجوم ، ياه  هزیگنا  تیوقت  یملع و  شوجدوخ  ياه  تکرح  هب  ندیـشخب  ناـماس  اـب  دور  یم  دـیما 
.میشاب ناهج  ياج  ياج  رد  ینید  گنهرف  هصرع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم 

شهوژپ تنواعم 
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تسرهف

ادها 15

رکشت 15 ریدقت و 

راتفگشیپ 17

هدیکچ 19

تاّیلک 23 . 1

همدقم 23

عوضوم 23 حرط  . 1

قیقحت 25 ماجنا  ترورض  . 2

قیقحت 26 ياه  شسرپ  . 3

قیقحت 27 فادها  . 4

قیقحت 27 ياه  هیضرف  . 5

قیقحت 28 شور  . 6

قیقحت 28 يایازم  . 7

یباراف 29 یگدنز  لوا : راتفگ 

هلودلا 32 فیس  رابرد  رد  یباراف 

یباراف 35 یملع  تیصخش 

یباراف 36 بهذم 

یباراف 37 راثآ 

یباراف 39 یملع  تیصخش  يریگ  لکش  رد  رثؤم  لماوع 
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میهافم 41 مود : راتفگ 

تسایس 41 يوغل  موهفم 

حالطصا 42 رد  تسایس 

یباراف 45 هاگدید  زا  تسایس  فیرعت 

تغل 47 رد  هفسلف 

حالطصا 47 رد  هفسلف 

هفسلف 48 فیرعت 

یسایس 49 هفسلف  فیرعت 

یندم 52 ملع 

تباون 52

تلم 53

ّتیعورشم 53

تیلوبقم 53

ثحب 54 یخیرات  هنیشیپ 

یباراف 59 یسایس  ۀفسلف  ینابم  لوصا و  . 2

یتسه 59 بتارم  دوجو و  لوا : راتفگ 

همدقم 59

دوجو 61 ملاع  بتارم 

ادخ 63 تافص  تاذ و 

ضیف 64 ۀلئسم 
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دحاو 65 زا  ترثک  رودص 

تسا 69 لیذ  بیترت  هب  تعیبط  ماظن  يدنب  هقبط 

یباراف 69 هاگن  رد  سفن 

يرشب 70 سفن  فیرعت  فلا )

هلضاف 70 ۀنیدم  لها  سوفن  ب )

هقساف 70 ۀنیدم  لها  سوفن  ج )

هلهاج 71 ۀنیدم  لها  سوفن  د )

یباراف 72 هاگن  رد  تفرعم 

هلضاف 74 ۀنیدم  رد  فادها  تایاغ و  مود : راتفگ 

همدقم 74

لامک 76 . 1

لیاضف 78 . 2
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تداعس 86 . 3

تداعس 87 عاونا  فلا )

تداعس 90 رد  ّتیبسن  ب )

تداعس 91 ندوب  يدارا  ای  يرطف  ج )

تداعس 91 هب  لوصو  رد  رثؤم  رصانع  د )

ریخ 93 . 4

ریخ 94 عاونا 

یتاذ 94 ریخ  . 1

یعیبط 95 ریخ  . 2

يدارا 95 ریخ  . 3

یسایس 97 هفسلف  یباراف و  موس : راتفگ 

ینانوی 97 يامکح  زا  يو  ریثأت  مدع  ای  ریثأت  یسایس و  ۀفسلف  زا  یباراف  تشادرب 

ریثأت 105 مدعو  ریثأت  ثحب  هجیتن 

یباراف 106 رظن  رد  هفسلف  نید و  ۀطبار 

یباراف 107 رظن  رد  تسایس  نید و  ۀطبار 

تموکح 111 هعماج ، درف ، . 3

عامتجا 111 هعماج و  موهفم  لوا : راتفگ 

تغل 111 رد  هعماج  . 1

حالطصا 112 رد  هعماج  . 2

تغل 113 رد  عامتجا  . 3
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حالطصا 113 رد  عامتجا  . 4

عامتجا 113 زا  یباراف  فیرعت  . 5

عامتجا 115 زا  یباراف  فیرعت  رد  مهم  رصانع  . 6

نواعت 115 فلا )

يدنمفده 115 ییارگ و  تیاغ  ب )

ینورد 116 ماجسنا  ماظتنا و  ج )

يراگنا 116 رازبا  د )

عامتجا 117 أشنم  مود : راتفگ 

117 تسا ؟ عبطلاب  ٌیندم  ناسنا  ایآ  . 1

119 تسیچ ؟ عبّطلاب » ٌیندم   » ترابع رد  عبط  موهفم  انعم و  . 2

انیس 122 یلع  وبا  سیئّرلا  خیش  هاگدید 

قارشا 123 خیش  ۀیرظن 
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نودلخ 123 نبا  هاگدید 

اردصاّلم 125 هاگدید 

نوطالفا 126 هاگدید 

وطسرا 127 هاگدید 

زباه 128 ساموت  ۀیرظن 

كال 128 ناج  ۀیرظن 

هللا 129 همحر  ییابطابط  هماّلع  هاگدید 

يرهطم 132 دیهش  هاگدید 

يدزی 134 حابصم  هللا  تیآ  هاگدید 

عامتجا 135 أشنم  رد  یباراف  هاگدید  . 3

دنوش 140 یم  هلهاج  ياه  هنیدم  أشنم  هک  يا  هلهاج  يارآ  . 4

ءابآ 142 رد  كارتشا  . 1

لسانت 142 رد  كارتشا  . 2

لوا 142 سییر  رد  كارتشا  . 3

یعامتجا 143 ياهداد  رارق  رد  كارتشا  . 4

یعامتجا 143 يوخ  قلخ و  نابز و  رد  كارتشا  . 5

نکسم 143 رد  كارتشا  . 6

تاعامتجا 144 عاونا  موس : راتفگ 

یّمک 144 رظن  زا  تاعامتجا  عاونا  . 1

افکدوخ 144 لماک و  تاعامتجا  فلا )
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افکدوخ 146 ریغ  صقان و  تاعامتجا  ب )

یشزرا 147 یفیک و  رظن  زا  تاعامتجا  عاونا  . 2

بولطمریغ 147 بولطم و  یسایس  ماظن  ای  لضافریغ  لضاف و  عامتجا  فلا )

تّما 149 یسایس  عامتجا  ب )

هرومعم 150 یسایس  عامتجا  ج )

تموکح 150 مراهچ : راتفگ 

یباراف 150 هاگن  زا  تموکح  ترورض  . 1

ناسنا 150 یعامتجا  یگدنز  ترورض  لوا : لیلد 

رشب 153 تینالقع  ياضتقم  تموکح ، ترورض  مود : لیلد 

تقلخ 153 تعیبط  ياضتقم  تموکح ، ترورض  موس : لیلد 

یباراف 154 هاگن  زا  تموکح  تیعورشم  . 2

تموکح 158 یعامتجا  تیلوبقم  . 3
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یباراف 163 هاگن  زا  تموکح  عاونا  . 4

يدرف 164 تموکح  فلا )

یعمج 164 تموکح  ب )

بولطم 167 تموکح  ای  یباراف  یسایس  ماظن  . 4

هلضاف 167 هنیدم  هب  یلک  هاگن  لوا : راتفگ 

ینامرآ 167 رهش  هلضاف ، هنیدم  . 1

یباراف 170 ینامرآ  رهش  ياهزرم  ّدح و  . 2

هلضاف 171 هنیدم  فیرعت  . 3

ناسنا 175 ندب  هب  هلضاف  هنیدم  هیبشت  . 4

یباراف 181 یسایس  ماظن  راتخاس  مود : راتفگ 

املع 182 الضف و  شخب  ای  لضافا  هورگ  . 1

نامیکح 183 نافوسلیف و  فلا )

نالقعتم 184 ب )

نازادرپ 186 هیرظن  ای  مهم  روما  رد  هشیدنا  نابحاص  ج )

نایوگ 186 نخس  نایگنهرف و  شخب  ای  هنسلألاوذ  . 2

ناهیقف 186 نامّلکتم و  فلا )

نابیطخ 188 ب )

ناگدنسیون 188 ناناد و  یقیسوم  ناگدنناوخ ، نارعاش ، ج )

189 نوردقم )  ) ناگدننک شجنس  نارازگراک و  هورگ  . 3

تلادع 190 هیرظن 
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تلادع 190 تیمها 

دارفا 192 تلیضف  رد  تلادع  فلا )

يرالاس 192 هتسیاش  رد  تلادع  ب )

تاناکما 193 زا  یمومع  يدنم  هرهب  رد  تلادع  ج )

هعماج 194 رد  نوناق  فده  تلادع ، د )

نارو 195 هشیپ  ای  نّویلام  . 4

نازرابم 196 نادهاجم و  . 5

هعماج 198 رد  بیدأت  میلعت و  فلا )

هعماج 199 رد  بیدأت  ب )

اه 201 گنج  عاونا  ج )

هلضاف 202 هنیدم  لها  يارآ  . 6

هلضاف 204 هنیدم  سیئر  موس : راتفگ 
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هلآ 204 هیلع و  هللا  یلص  مالساربمایپ  . 1

لوا 208 سیئر  طیارش 

211 مالسلا ) مهیلع  نیموصعم  همئا   ) لثامم هعبات  تسایر  . 2

مالسلا 213 مهیلع  يده  همئا  رب  لثامم  سیئر  قابطنا  فلا )

لوا 213 لیلد 

مود 215 لیلد 

موس 216 لیلد 

مراهچ 217 لیلد 

مجنپ 219 لیلد 

لثامم 219 سیئر  فیاظو  طیارش  فاصوا ، ب )

لثامم 224 ياسؤر  رد  تمکح  طرش  ج )

225 هیقف ) تیالو   ) تنس تسایر  . 3

تمکح 230 لوا : طرش 

تهاقف 231 مود : طرش 

طابنتسا 233 تردق  موس : طرش 

یسانش 234 نامز  مراهچ : طرش 

تیاده 234 داشرا و  رب  تردق  مجنپ : طرش 

داهج 235 رب  تردق  مشش : طرش 

236 ییاروش ) یعمج و  تموکح   ) تنس ياسؤر  . 4

لضافا 237 ياسؤر  . 5
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يربهر 238 بیترت 

یباراف 239 رثا  نیرخآ 

هعماج 242 رد  يربهر  فیاظو 

دساف 245 ياه  تموکح  ّداضم و  ياه  هنیدم  . 5

داضم 245 ياه  هنیدم  زا  دوصقم  لوا : راتفگ 

همدقم 245

هلضاف 246 ریغ  هلضاف و  هب  میسقت  رایعم  . 1

ّداضم 247 ياه  هنیدم  ینابم  لوصا و  . 2

عبّطلاب 248 ّتیندم  یفن  . 3

ّداضم 248 ياه  هنیدم  لها  قالخا  . 4

ّداضم 249 ياه  هنیدم  ماسقا  . 5

نآ 250 ماسقا  هلهاج و  هنیدم  مود : راتفگ 
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همدقم 250

هّیرورض 251 ۀلهاج  ۀنیدم  . 1

هلاذن 251 ۀلهاج  ۀنیدم  . 2

تّسخ 252 ۀلهاج  ۀنیدم  . 3

هّیمارک 253 ۀیلهاج  ۀنیدم  . 4

هّیمارک 254 هنیدم  رد  سیئر  ياه  یگژیو 

هیبلغت 256 ۀلهاج  ۀنیدم  . 5

257 یسارکومد )  ) هیعامج ۀلهاج  هنیدم  . 6

ّهلاضو 259 هلّدبتم  هقساف ، ياه  هنیدم  موس : راتفگ 

هقساف 259 ياه  هنیدم  . 1

هلدبتم 260 ياه  هنیدم  . 2

هلضاف 262 هنیدم  رد  لّوحت  لماوع 

ّهلاض 263 ياه  هنیدم  . 3

تباون 264 ياه  هورگ  مراهچ : راتفگ 

ناصنتقُم 266 هورگ  . 1

هفرُحم 267 هورگ  . 2

هقرام 267 هورگ  . 3

نادشرتسم 267 هورگ  . 4

نالهاج 268 هورگ  . 5

نارصاق 268 هورگ  . 6
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نایارگ 269 یبسن  هورگ  . 7

ناکاّکش 269 هورگ  . 8

نایارگرادنپ 270 ای  ناگدننک  مّهوت  هورگ  . 9

تباون 271 ياه  هورگ  لابق  رد  هلضاف ، هنیدم  تسایر  فیاظو 

هیقف 273 تیالو  اب  یباراف  یسایس  هفسلف  ۀسیاقم  . 6

هیقف 273 تیالو  لوا : راتفگ 

تغل 273 رد  تیالو  . 1

حالطصا 273 رد  تیالو  . 2

هیقف 274 تیالو  . 3

هیقف 275 تیالو  ینابم  . 4

دیحوت 275 فلا )

دوش 276 یم  تماما  توبن و  لماش  هک  یهلا  يربهر  تیاده و  ب )
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همانباتک 321
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ادها

هراشا

اپرب ناکما ، ملاع  بطق  تیرـشب ، ملاع  یجنم  يربک ، تیالو  بحاص  هژیو  هب  تسا ؛ بجاو  نانآ  زا  تیعبت  هک  رمـالا  یلوا  هب  میدـقت 
ماما و  ادـفلا -  همدـقم  بارتل  نیملاـعلا  حاورا  یحور و  مظعـالا -  هللا  هیقب  نارود ، تّجح  رـصع ، بحاـص  یقیقح ، تلادـع  ةدـننک 
هنماخ يربهر , مظعم  ماقم  زین  ینونک و  رصع  رد  ّتنس  تسایر  هیقف و  تیالو  شخب  ققحت  زیزع و  مالـسا  رگایحا  هللا  همحر  ینیمخ 

.نیملسم مالسا و  زوسلد  ربهر  زیزع , يا 

رکشت ریدقت و 

راوخ هزیر  دندیـشک و  شود  هب  ار  ام  نارگ  راب  لیـصحت ، لوط  رد  هک  يدـیتاسا  همه  ۀـناقداص  تامحز  زا  هک  دـنک  یم  اضتقا  بدا 
هب و  قلاخلارکـشی » مل  قولخملارکـشی  مل  نم   » باب زا  يدرگاش ، ۀفیظو  مکح  هب  میتسه , میدوب و  نانآ  شناد  ملع و  ةدرتسگ  ناوخ 

ماقمالاو داتـسا  زا  هژیو  هب  میامن ؛ ینادردق  رکـشت و  دوجو ، مامت  اب  بلق و  میمـص  زا  ادبع » ینّریـص  دـقف  ًافرح  ینملع  نم   » قادـصم
قیقد و ياه  تراظن  عقوم و  هب  اجب و  ياه  تراشا  تهج  هب  امنهار ، داتـسا  يرافغ ، نسحلاوبا  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  ترـضح 

هنامیکح
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ترـضح هتخیهرف ، داتـسا  زا  نینچ  مه  .میامن  رکـشت  يرابدرب ، يراوگرزب و  اب  مأوت  هناقفـشم ، هناداتـسا و  ياه  ییاـمنهار  اـب  هارمه 
ياه تدعاسم  هناصلاخ و  هنارهام و  ياهداهنشیپ  هراشتسا و  تهج  هب  رواشم  داتسا  ینامیلـس ، يرکـسع  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح 

ترـضح هاـگرد  زا  یهلا  نوزفازور  تاـقیفوت  اـب  نورقم  تکربُرپ ، رمع  ماود  ناـنآ  يارب  میاـمن و  رکـشت  ینادردـق و  ناـشیا  رایـسب 
.میامن تلئسم  ّتیدحا 

ینیسح نیسحدّمحم 

1386/1/27
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راتفگشیپ

نیا رد  نینچمه  .تسا  هیقف » تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  هفـسلف   » اب طبترم  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  یپ  رد  رـضاح ، هلاسر 
.دهد یم  خساپ  زین  مهم  ههبش  ود  هب  هنیمز 

ای تسا ؟ ققحت  لباق  یلمع و  حرط  کی  یباراف ، یـسایس  هفـسلف  رگید ، ریبعت  هب  ای  یباراف ، هلـضاف  هنیدم  ایآ  هک  تسا  نیا  لوا  ۀهبش 
هفـسلف ناینانوی و  زا  فرـص  دـیلقت  هب  ار  یباراف  ناگدنـسیون ، یخرب  هچ  نانچ  تسا ؛ ینتفاـین  تسد  ینهذ و  یلاـیخ و  ریوصت  کـی 

؟ دنا هدرک  مهتم  یلمع  ریغ  ییایپوتا و  هب  ار  وا  یسایس 

دلقم هن  تسا ، یمالسا  هفسلف  سّسؤم  یباراف  هک  دنک  یم  تباث  هجیتن  رد  هدش و  یحارط  ههبش ، نیا  هب  خساپ  رد  قیقحت ، نیا  رسارس 
.تسا هدش  هتفرگ  هعیش  بهذم  یسایس  دیاقع  زا  ًاقیقد  تسا و  یلمع  ًالماک  حرط  کی  یباراف ، هلضاف  هنیدم  ینانوی و  ۀفـسلف  فرص 

راک ندرکدادملق ، یلمعریغ  نتسناد و  ییایپوتا  ار  وا  یسایس  هفسلف  ناینانوی و  زا  فرص  دیلقت  هب  یباراف  ندومن  مهتم  نیاربانب 
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.دراد ناییاپورا  یگنهرف  مجاهت  رد  هشیر  ههبش ، نیا  تساهنآ و  ناوریپ  ناقرشتسم و 

هک دنا  هدش  یعدم  هتـسناد و  روهظون  ۀلئـسم  کی  ار  هعماج -  يرادـمامز  موهفم  هب  هیقف -  تیالو  یخرب ، هک  تسا  نیا  مود  ۀـهبش 
رد یباراف  هک  یلاحرد  تسا ! هدومن  حرطم  ار  هیقف  تیالو  ثحب  راـب ، نیلوا  يارب  شیپ  مین  نرق و  کـی  رد  یقارن  دـمحاالم  موحرم 
یم رکذ  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نیشناج  ناونع  هب  ار  طیارشلا  عماج  هیقف  تحارص , هب  يربک , تبیغ  زاغآ  يرغـص و  تبیغ  نارود 

هعماج يربهر  تماعز و  هتفرگ و  یم  رارق  اـملع  ثحب  عوضوم  ناـمز  نآ  رد  هیقف  تیـالو  هلئـسم  هک  دـهد  یم  ناـشن  رما  نیا  .دـنک 
، ینیلک دننام  مراهچ  نرق  ياهقف  اهدعب  .هدوب  حرطم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  هدنیامن  ناونع  هب  هیقف  يارب  یمالـسا 

نامز نآرد  هک  یفاک  فیرش  باتک  .دنا  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  هلئسم  نیا  قودص  خیش  لیقع و  یبا  نب  نسح  یفاکسا ، دینج  نبا 
هب هیقف  تیالو  هدمع  هلدا  زا  هک  تسا  هلظنح  نب  رمع  ۀلوبقم  هلمج , زا  یتایاور  رب  لمتـشم  تفر , یم  رامـش  هب  هیلمع  هلاسر  هلزنم  هب 

.تسین شیب  یلطاب  مهوت  ههبش , نیا  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا  .دور  یم  رامش 
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هدیکچ

لیکشت ینایاپ  يدنب  عمج  لصف و  شخب  زا  هک  هیقف » تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  هفـسلف   » ناونع تحت  هلاسر  نیا  ثحابم 
یباراف هاگدید  نییبت  هلاسر ، نیا  یلـصا  فده  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا  هتفای  نیودت  شهوژپ ، نیا  یلـصا  لاؤس  هب  خساپ  رد  هدش ،
هـشیدنا رد  نآ  رب  مکاح  راـتخاس  بولطم و  تموکح  هک : نیازا  تسا  تراـبع  یلـصا  لاؤس  نیارباـنب ، تسا ، هیقف  تیـالو  دروم  رد 

هب يا  هراـشا  لوا ، شخب  رد  ادـتبا  لاؤـس ، نیا  خـساپ  هب  ندیـسر  يارب  دراد ؟ یطاـبترا  هچ  هیقف  تیـالو  اـب  تـسا و  هنوـگچ  یباراـف 
رد .تسا  هدش  یـسرّرب  ...و  یـسایس  ۀفـسلف  تسایـس ، هفـسلف ، دننام  يروحم  ياه  هژاو  سپـس  هدش و  یباراف  ّتیـصخش  یگدـنز و 

دنوادخ و تاذ  زا : دـنترابع  هک  تسا  هتفرگ  رارق  شاکنک  دروم  هدرـشف  روط  هب  یباراف  رظن  زا  تموکح  ینابم  لوصا و  مود ، شخب 
لامک و هب  ندیـسر  ار  ناسنا  فدـه  یباراـف  هک  ، ) ناـسنا فادـها  تاـیاغ و  تفرعم ، هاـگیاج  تقلخ ، وا و  زا  ملاـع  رودـص  تیفیک 
نید و هفـسلف و  نید و  هطبار  ینانوی و  يامکح  زا  یباراف  يریذـپریثأت  لـصف ، نیا  رد  نینچ  مه  و  دـنک ) یم  ناـیب  یقیقح  تداـعس 

.تسا هدش  نایب  یباراف  رظن  زا  تسایس 
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، ترورـض سپـس  .تسا  ناسنا  ندوب  عبّطلاب  یندـم  هب  لئاق  یباراـف  هک  هدـش  یـسررب  یباراـف  رظن  زا  عاـمتجا  أـشنم  موس ، شخب  رد 
رد ار  یمدرم  ّتیلوبقم  تسا و  یهلا  ّتیعورـشم  هب  دـقتعم  یباراـف  .تسا  هدـش  ناـیب  لـصف  نیا  رد  زین  تموکح  عاونا  ّتیعورـشم و 

تموکح هک  دـنک  یم  ناـیب  ار  یعمج  يدرف و  تموکح  عون  ود  یباراـف  تموکح ، عاونا  ناـیب  رد  .دـناد  یم  ّرثؤم  تموکح  قـقحت 
تموکح .تسا  مدـقم  ییاروش  یعمج و  تموکح  رب  ّتنـس ) سیئر  لـثامم و  سیئر  لوا ، سیئر  تموـکح   ) نآ عوـن  هس  رد  يدرف 

.دوش یم  لیکشت  سانشراک  دنچ  ای  ود  زا  لکشتم  عون ، ود  رد  یعمج 

نویلام و نوردقم ، هنـسلالا ، وذ  لضافا ، ياه  مان  هب  هورگ  ای  ترازو  جنپ  زا  لّکـشتم  نآ  راتخاس  هلـضاف و  هنیدـم  مراهچ ، شخب  رد 
ۀمئا مود ، سیئر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لوا ، سیئر  هک  تسا  هدش  نایب  حطس  جنپ  رد  نآ  تسایر  هدش و  یـسرّرب  نودهاجم ،

اب سانـشراک ، رفن  دـنچ  زا  لکـشتم  تسا  ییاروـش  مجنپ ، مراـهچ و  تساـیر  .تسا  هیقف  یلو  موـس ، سیئر  مالـسلا و  مهیلع  يدـه 
ضقانتم ًارهاظ  هک  يو  فلتخم  ياه  باتک  نیب  زا   ) هلـضاف هنیدـم  تسایر  دروم  رد  یباراف  تایرظن  سپـس  .ناشدوخ  صاخ  طیارش 

.تسا هدش  هداد  قیفوت  عمج و  اهنآ  نایم  یسررب و  دیسر ) یم  رظن  هب 

ياهورگ هلّدبتم و  ّهلاض و  هقـساف ، هلهاج ، ياه  هنیدم  لیبق  زا  هدش ؛ نایب  دنا ، هلـضاف  هنیدم  ّدض  هک  ییاه  تموکح  مجنپ  شخب  رد 
.دنشاب یم  دّدعتم  عاونا  ياراد  مادکره  هک  هلضاف  هنیدم  رد  ماظن ، فلاخم 

هـصالخ روط  هب  فادـها ، فیاظو و  ّهلدا ، طیارـش ، ّتیعورـشم ، ینابم ، نوچ  مه  یتاعوضوم  اب  هیقف  تیالو  ادـتبا  شخب ، لـصف  رد 
، نآ ۀـجیتن  هک  تسا  هتفرگ  تروص  هیقف  تیالو  اب  یباراف  یـسایس  هفـسلف  نایم  قیبطت  هسیاـقم و  سپـس  هتفرگ و  رارق  یـسررب  دروم 

؛ دشاب یم  هیرظن  ود  نیا  ّتینیع 
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هب .دنتـسه  رگید  مه  نیع  درادـن و  هیقف  تیالو  اب  يا  هظحالم  لباق  توافت  قوف ، تاعوضوم  رد  هلـضاف  هنیدـم  ّتنـس  تسایر  ینعی 
یلقع لالدتـسا  یفـسلف و  نابز  اب  هیقف  تیالو  تیمکاح  زا  يرادـساپ  یـسایس ، هفـسلف  نییبت  زا  یباراف  فدـه  ًالوصا  رگید ، ترابع 

اب یهلا  تموکح  یباراف ، رظن  رد  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  قیقحت ، نیا  رد  ییاهن  ۀتفای  یلـصا و  لاؤس  حیحـص  خـساپ  نیاربانب  .تسا 
، نآ سـسؤم  هک  تسا ، هلـضاف  هنیدم  بولطم و  تموکح  نامه  رـشب ، ترخآ  ایند و  تداعـس  نیمأت  فدـه  لماک و  ناسنا  تماعز 

.دریگ یم  هدهع  هب  ار  نآ  تماعز  هیقف ) تیالو   ) تنس تسایر  همادا ، رد  يده و  ۀمئا  سپس  تسا و  ربمایپ 
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تاّیلک - 1

همدقم

عوضوم حرط  - 1

هلزنم هب  هداوناخ ، لیکـشت  هب  مادقا  دوخ ، يدرف  ياهزاین  عفر  يارب  رود ، رایـسب  ياه  هتـشذگ  زا  هک  تسا  یعامتجا  يدوجوم  ناسنا 
رتهب و طیارـش  تاـناکما و  هب  لوصو  تارطخ و  عفد  يارب  نآ ، ياـه  ّتیزم  زا  يرادروخرب  زا  سپ  دومن و  کـچوک  عاـمتجا  کـی 

لکـش يرگید  زا  سپ  یکی  يرهـش  سپـس  يا و  هلیبـق  یگدـنز  بیترت  نیا  هب  داد و  لیکـشت  ار  رت  گرزب  عـماوج  تـشیعم ، نیمأـت 
.تفرگ

ریبدـت تافالتخا و  عفر  يارب  نیاربانب ، .تفای  شیازفا  زین  اه  هقیلـس  اهرظن و  فالتخا  اه ، ناـسنا  عاـمتجا  لاـبند  هب  هک  تسا  یهیدـب 
، روما ةرادا  يارب  ردتقم  بّرجم و  هاگآ ، رصنع  کی  دوجو  اهرهـش ، اهاتـسور و  ینادابآ  تارطخ و  عفد  تاناکما و  لیـصحت  روما و 
ار هدـنریگ  میمـصت  لماع  نیا  مان  دزادرپب و  روما  دـقع  ّلح و  هب  عماوج  سأر  رد  هدـنریگ  میمـصت  لـماع  ۀـباثم  هب  هک  دوب  يرورض 

رشب زاین  دروم  يرشب ، تاعامتجا  نیتسخن  لیکشت  نامز  زا  تسایس  تموکح و  اذل  .دنتشاذگ  مکاح » »
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ینوگانوگ ياهراک  هار  خیرات ، لوط  رد  نادنمـشناد  هتـشاد و  دوجو  رـشب  لّمأت  رّکفت و  رد  لاّعف  لکـش  هب  اه  نامز  نامه  زا  هدوب و 
.دنا هدرک  هئارا  يرشب  عامتجا  ةرادا  تهج 

ترهش یسایس » ۀفسلف   » هب هک  تسا  يرخاف  يانب  راذگ  ناینب  يرجه ، مراهچ  ةدس  یفسلف  تیـصخش  نیرت  هزاوآرپ  یباراف ، رـصنوبا 
یسایس ياه  ماظن  رد  نارحب  دوجو  یباراف  .درادن  غارس  تسایس  باب  رد  وا  ۀشیدنا  يافرژ  هب  ار  یسک  یمالسا ، هفسلف  خیرات  هتفای و 
.تسا هتشگ  لیدبت  هقلطم  تنطلس  هب  هدش و  فرحنم  شا  ینامرآ  لکش  زا  يوبن  تفالخ  هک  دنیب  یم  هدومن و  سمل  ار  شراگزور 
یعون زا  یـسایس -  ياه  نارحب  زا  ندمآ  نوریب  هک  دوب  هدرب  یپ  یتسرد  هب  وا  .تسا  یفـسلف  خـساپ  اه ، نارحب  نیا  هب  یباراف  خـساپ 
هزومآ هب  لمع  نمـض  رد  ینورد ، ربمایپ  تاروتـسد  هب  هجوت  یفـسلف و  كرد  يارجم  زا  زج  هدش -  نآ  راچد  یمالـسا  تفالخ  هک 

.درادن يرگید  هراچ  يرهاظ ، لوسر  ياه 

یصخش هب  ماما ، یبن و  زا  دعب  ار  نآ  تسایر  هدومن و  يرامعم  هلضاف ،» هنیدم   » مان هب  ار  دوخ  یسایس  ۀفسلف  وا  یکرد ، نینچ  هیاپ  رب 
.دشاب هتشاد  ًامأوت  ار  تسایر  تهاقف و  تمکح و  هک  دنک  یم  ضیوفت 

نیا رد  اذـل  .دراد  کیدزن  رایـسب  طابترا  هعیـش  یـسایس  لوصا  يرکف و  ینابم  اب  يرـشب ، هعماج  ةرادا  يارب  یباراف  راک  هار  نیارباـنب 
هعلاطم و دروم  يراد ، تموکح  يوگلا  یعامتجا و  یگدـنز  شور  نیرتهب  دروم  رد  یباراـف ، يارآ  هک  تسا  نآ  رب  یعـس  شهوژپ 
ام شالت  همان ، نایاپ  نیا  رد  ور  نیازا  .دراد  یمالسا  تموکح  ۀیاس  رد  ام ، يزورما  یگدنز  اب  یتبـسن  هچ  مینیبب  ات  دریگ  رارق  لیلحت 

یباراف رظن  زا  بولطم  تموکح  تموکح و  عاونا  ترورض و  ّتیعورشم ، ینابم ، نینچ  مه  یسایس و  هفسلف  فیرعت  هک  تسا  نیا  رب 
.مییامن نییبت  یسّررب و  ار  هیقف  تیالو  اب  نآ  طابترا  و 
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قیقحت ماجنا  ترورض  - 2

ردـق ره  .میناد  یم  هدوهیب  ار  نآ  ماجنا  هکلب  میهد ؛ یمن  ماجنا  ار  نآ  مینکن ، ساـسحا  ار  يراـک  ماـجنا  ترورـض  اـت  اـه  ناـسنا  اـم 
ددـصرد هک  ار  يراک  .دـبای  یم  شیازفا  اـم  يارب  زین  نآ  ّتیمها  دـنک ، ادـیپ  تّدـش  اـم  يارب  راـک  کـی  ماـجنا  ترورـض  ساـسحا 
یترورـض هچ  راک  نیا  ماجنا  میـسرپب  دوخ  زا  ادـتبا  هک  تسا  رتهب  نیارباـنب  .دوب  دـهاوخن  انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  میتسه  شماـجنا 

؟ دراد

ّتینما و ساـسحا  دوخ  یگدـنز  رد  دارفا  ۀـمه  هک  یعاـمتجا  یـسایس -  ماـظن  کـی  دروـم  رد  ندیـشیدنا  اریز  تسا ، نشور  خـساپ 
رد رگیدکی ، هشیدنا  رکف و  لصاح  زا  هدافتسا  .تسا  روما  نیرت  یتایح  نیرت و  مهم  زا  اه  ناسنا  ام  يارب  دنیامن ، تداعـس  شمارآ و 

هیکت اب  هک  دور  یم  رامش  هب  ام  يرکف  عبانم  ءزج  ام ، ناگتشذگ  يرکف  ثاریم  .دوب  دهاوخ  اشگ  هار  مهم ، نیا  هب  یبای  تسد  تهج 
زا یکی  .میـسانشب  هدومن و  ایحا  ار  نآ  دـیاب  لوا  مدـق  رد  اما  مینک ، لح  ار  دوخ  یعامتجا  تالکـشم  زا  يرایـسب  میناوت  یم  اهنآ  رب 

.تسا مالسا  ناهج  ۀغبان  فوسلیف و  نیرت  گرزب  یباراف ، رصنوبا  ناشیا ،

، مالسا ناهج  رد  فصو ، نیا  اب  .دراد  تیاکح  يو  زیگنا  تریح  غوبن  یشیدنا و  فرژ  يرکف ، يورین  زا  يو  یسایس  یفسلف و  راثآ 
عماج شهوژپ  کی  تهج  نیا  زا  .تسا  هتفرگن  تروص  يو  هشیدـنا  رد  هجوت  لباق  یـشهوژپ  هدرکن و  ادـیپ  ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج 

یم رظن  هب  يرورض  رایـسب  هیقف ، تیالو  اب  نآ  طابترا  نییبت  هلـضاف و  هنیدم  سیئر  عوضوم  رد  ًاصوصخ  یباراف ، یـسایس  ۀفـسلف  رد 
زا سپ  ًاـصوصخ  یـسایس ، ثحاـبم  نوزفازور  ترورـض  مالـسا و  ناـهج  رد  یـسایس  تـالّوحت  هب  هجوت  اـب  رگید ، تهج  زا  .دـسر 

، هیقف تیالو  تموکح  ندش  یلمع  ناریا و  یمالسا  بالقنا  يزوریپ 
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ياتسار رد  ییادتبا -  دنچره  تسا -  یماگ  رضاح ، شهوژپ  .دوش  یم  راکشآ  یبوخ  هب  هنیمز  نیا  رد  شهوژپ  ترورـض  ّتیمها و 
نیملاعلا حاورا  انحاورا و  نامزلاو -  رـصعلا  بحاص  قح ، تجح  تیاـضر  یلاـعت و  قح  لوبق  دروم  میراودـیما  هک  مهم ، نیا  ققحت 

.دوش عقاو  دیفم  یمالسا ، ۀعماج  هشیدنا  گنهرف و  يالتعا  تهج  رد  دریگ و  رارق  ادفلا -  همدقم  بارتل 

قیقحت ياه  شسرپ  - 3

: دوش یم  حرطم  ام  يارب  اه  شسرپ  نیا  مینک ، یم  لمأت  یباراف ، یسایس  هفسلف  ةرابرد  یتقو 

: یلصا لاؤس 

؟ دراد یطابترا  هچ  هیقف  تیالو  اب  تسا و  هنوگچ  یباراف  ۀشیدنا  رد  نآ  مکاح  راتخاس و  بولطم و  تموکح 

: یعرف تالؤس 

؟ دنزب هلضاف  هنیدم  یحارط  هب  تسد  یباراف ، ات  دش  بجوم  یسایس  یعامتجا و  لماوع  هچ  . 1

؟ تسا راوتسا  ینابم  مادک  رب  یباراف  رظن  دروم  هلضاف  هنیدم  . 2

؟ تسیچ وا  یسانش  تیاغ  یسانش و  تفرعم  یسانش ، ناسنا  یسانش ، ناهج  ینابم  . 3

؟ تسا هنوگچ  یباراف  رظن  زا  تاعامتجا  عاونا  عامتجا و  درف و  هطبار  . 4

؟ تسا هنوگچ  یباراف  هشیدنا  رد  نآ  راتخاس  بولطم و  تموکح  . 5

؟ دراد یفاصوا  هچ  یباراف  هلضاف  هنیدم  . 6

؟ دنک ادیپ  ینیع  ققحت  یباراف  هلضاف  هنیدم  هک  دراد  ناکما  یلمع ، ظاحل  هب  ایآ  . 7
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؟ دنا هنوگچ  یباراف  رظن  زا  دساف  ياه  تموکح  . 8

؟ ریخ ای  دراد  یبسانت  هیقف  تیالو  اب  یباراف ، هلضاف  هنیدم  ایآ  . 9

؟ دنراد یطابترا  هچ  هیقف  تیالو  اب  دنتسه و  یناسک  هچ  یباراف  هلضاف  هنیدم  رد  مکاح  میعز و  . 10

قیقحت فادها  - 4

: دنک یم  لابند  ار  فده  دنچ  شهوژپ  نیا 

؛ یباراف يارآ  رب  هیکت  اب  يرادروشک ، حیحص  لوصا  ۀئارا  فلا )

هنیمز ندروآ  مهارف  تیاهن  رد  اه و  توافت  اه و  تهابـش  نداد  ناشن  هیقف و  تیالو  اـب  یباراـف ، یـسایس  يارآ  ۀـسیاقم  قیبطت و  ب )
؛ هلئسم نیا  رد  یشیدنازاب 

.اهنآ نیبوصنم  یهلا و  يایلوا  تیمکاح  ۀیاس  رد  ...و  ضیعبت  ملظ و  زا  رود  هب  هنومن و  يا  هعماج  يروئت  نتخاس  مهارف  ج )

قیقحت ياه  هیضرف  - 5

.تسا هدش  حرطم  دوب ، هدش  لیدبت  هقلطم  تنطلس  هب  هک  یمالسا  تفالخ  نارحب  هب  خساپ  تهج  رد  یباراف  یسایس  ۀفسلف  فلا )

، ود نآ  تقیقح  تیهام و  یلو  تسا ، نوطالفا  هلـضاف  هنیدـم  زا  رثأتم  راتخاس ، داعبا  فاصوا و  رتشیب  رد  یباراـف  هلـضاف  هنیدـم  ب )
.دریگ یم  تأشن  نانآ  یسانش  تیاغ  یسانش و  ناسنا  یسانش ، ناهج  ینابم  زا  توافت  نیا  .تسا  توافتم  الماک 

.دیآ یم  تسد  هب  لضاف  تسایر  ریبدت  اب  لضاف و  عامتجا  ۀیاس  رد  هک  دناد  یم  یهلا  ریخ  لامک و  رد  ار  ناسنا  تداعس  یباراف  ج )
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.تسا طیارّشلا  عماج  هیقف  ماما و  ربمایپ و  ریبدت  لعف و  هلضاف ، هنیدم  یباراف ، رظن  هب  د )

نامه یباراف ، ّتنـس  تسایر  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  هکلب  دراد ؛ کـیدزن  طاـبترا  هیقف  تیـالو  اـب  یباراـف ، یـسایس  هفـسلف  ه )
.تسا هیقف  تیالو 

قیقحت شور  - 6

رد دوـجوم  عباـنم  هب  ادـتبا  هک  تروـص  نیدـب  .تسا  هدـش  هتفرگ  هرهب  یفیـصوت  يا و  هناـخباتک  ۀـعلاطم  شور  زا  شهوژپ ، نیا  رد 
.تسا هتفرگ  تروص  اهنآ  نیب  هسیاقم  لیلحت و  نآ ، زا  سپ  هدش و  يرادرب  تشاددای  هعلاطم و  سپس  هعجارم و  اه  هناخباتک 

قیقحت يایازم  - 7

اّمَأ تسا َو  هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هک  تهج  نیازا  یلو  دیوگب ،» راطع  هک  نآ  هن  دیوبب ، دوخ  هک  تسا  نآ  کشم   » دنا هتفگ  هچرگ 
: دوش یم  هراشا  ایازم  زا  یخرب  هب  نک ، وگزاب  ار  تراگدرورپ  ياه  تمعن  ینعی  ثِّدَحَف  َکِّبَر  ِهَمِعِنب 

.نآ زا  دعب  لبق و  ياه  لصف  اب  لصف  ره  ثحابم  نیب  یعیبط  رّخأت  مّدقت و  یقطنم و  بیترت  فلا )

.عبط زا  رود  لیقث و  ظافلا  هدیچیپ و  تارابع  زا  زیهرپ  ب )

.ّهلدا دهاوش و  رب  هیکت  اب  اهنآ ، نایم  قیفوت  عمج و  هسیاقم و  ناشیا و  فلتخم  ياه  باتک  رد  یباراف  يارآ  هب  هجوت  ج )

شزغل اطخ و  زا  ار  دوخ  هچرگ  هداد ؛ تروص  ناگرزب  يارآ  رد  فلتخم  دراوم  رد  هدـنراگن  هک  يدّدـعتم  تاشقانم  رظن و  راهظا  د )
.مناد یمن  نوصم 
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یباراف یگدنز  لوا : راتفگ 

هراشا

ۀلحن اه و  ترفاسم  تالیـصحت ، یگدنز ، حرـش  هفـسالف ، فالخرب  یباراف  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هّجوت  یباراف  یگدـنز  ةرابرد 
دـیدرت و اب  يو  یگدـنز  زا  ام  ياه  هتـسناد  تهج ، نیمه  هب  .تسا  هدرواین  رد  ریرحت  ۀتـشر  هب  ار  شیوخ  یعامتجا  طباور  يرکف و 

یلامجا رادـقم  نیمه  رد  هک  میناد ، یمن  يزیچ  یباراف ، یگدـنز  زا  یلامجا  زج  ام  تسین و  مولعم  قیقد  روط  هب  تسا و  هارمه  ماهبا 
.دوش یم  هدید  یتافالتخا  زین 

يرمق يرجه  لاس 257  دودـح  رد  یباراف ، هب  فورعم  غلذوا ، نب  ناخرط  نب  دـمحم  نب  دـمحم  رـصنوبا  تسا ، روهـشم  هچ  نآ  اـّما 
( تسا ناتـسکرت  ياهرهـش  زا  میدـق  ناسارخ  عباوت  زا  زور و  نآ  رارتا  نامه  هک   ) بایراف اـی  باراـف  رهـش  رد  يدـالیم  اب 870  ربارب 

نبا ناسارخ » ضرا  نم  بایرافلا  نم  هلـصا  » .دناد یم  ناسارخ  بایراف  زا  ار  يو  داژن  هدوب  یباراف  رـصاعم  هک  میدن  نبا  .دـش  دـلوتم 
.دراد رارق  نوحیج  رهش  برغ  رد  هدش و  عقاو  خلب  رهـش  کیدزن  هک  ناسارخ  دالب  زا  تسا  يروهـشم  رهـش  بایراف  دیوگ  یم  ریثک 

(1) .دـمآ رد  كرت  هاپـس  نارادرـس  ةرمز  رد  درک و  جاودزا  ناکرت  زا  ینز  اـب  دوب و  لـصالا  یناریا  شردـپ  دـیوگ : هعبیـصا  یبا  نبا 
ار وا  ندوب  كرت  هک  دنتسه  یکرت  یماسا  غلذوا ) ناخرط و   ) وا گرزب  ّدج  ّدج و  مسا  یلو   (2)، تسا هتسناد  داژن  كرت  ار  وا  زرتلاو 

، نادلبلا مجعم  نونظلا ، فشک  دننام  دنا  هداد  یکرت  بقل  یباراف  هب  یخیرات  بتک  رثکا  نینچ  مه  دنک و  یم  تیوقت 
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، رجلا يروخافلا و  انح  ص 216 ؛ ج 1 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ریثک ، نبا  ص 474 ؛ نایدّدجتم ، اضر  همجرت  تسرهفلا ، میدن ، نبا  ( 1 - ) 1
ص 395. یتیآ ، دمحملادبع  همجرت  یمالسا ، ناهج  رد  هفسلف  خیرات 

ص 6. یباراف ، یسایس  هفسلف  ینامرک ، هداز  رظان  زانرف  ( 2 - ) 2
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.نانجلا هآرم  رشبلا ، رابخا  یف  رصتخملا  لود ، رصتخم  خیرات  یبهذ ، مالسالا  خیرات  هیاهنلا ، هیادبلا و 

دلوت لحم  دـیوگ : یم  میدـن  نبا   (1) .دـش یم  هدـناوخ  رارتا  ناـمز  نآ  رد  هک  تسا  كرت  دـالب  زا  باراـف  دـیوگ : یم  ناـکلخ  نبا 
يدبیم یلع  دیس   (3) .دنا هدومن  رکذ  باراف  رد  ار  وا  دلوت  لحم  نیخّروم  رثکا  یلو   (2) .تسا هدوب  میدق  ناسارخ  بایراف  رد  یباراف 
ینارهت گرزب  اقآ   (4) .دشاب یم  بایراف  ففخم  باراف  هملک  تسا و  بایراف  زا  یباراف  رـصن  وبا  دسیون : یم  هغللا » عیدب   » باتک رد 

(5) .بایراف زا  تسا ، یسراف  یباراف  دسیون : یم 

ياه ناـبز  نتفرگ  ارف  رد   (6) .تخادرپ تواضق  راک  هب  نآ ، زا  دـعب  تفرگ و  ارف  ار  مولع  تامّدـقم  دوخ ، هاگداز  ناـمه  رد  یباراـف 
هچرگا .دناد  یم  نابز  داتفه  هک  تفگ  ًاحیرـص  هلودلا  فیـس  لباقم  رد  یباراف  دیوگ : ناکلخ  نبا  .تشاد  بیجع  یتردـق  فلتخم ،

زا نیا  تسا و  هتشاد  لماک  یهاگآ  یکرت  يدرک و  یـسراف ، یبرع ، نابز  هب  ناشیا  دیدرت  یب  یلو  تسا ، دیدرت  روخ  رد  فرح  نیا 
(7) .تسا رادیدپ  حوضو  هب  ریبکلا  یقیسوملا  باتک  صوصخ  هب  وا ، تافیلأت 

دوب مالسا  ناهج  رد  شناد  زکرم  نامز  نآ  رد  هک  تفرگ ، شیپ  رد  ار  دادغب  هار  دش و  نوریب  دوخ  هاگداز  زا  لیصحت  ۀمادا  يارب  وا 
ۀقلح رد  و 

ص:30

ص 11. هیفسلفلا ، هعوسوم  بلاغ ، یفطصم  رتکد  ( 1 - ) 1
ص 321. تسرهفلا ، يدادغبلا ، میدنلا  نبا  ( 2 - ) 2

.نامه بلاغ ، یفطصم  رتکد  ( 3 - ) 3
(. ص 220 ج 1 ، یبارافلا ، ظوفحم ، یلع  نیسح  رتکد  زا  لقن  هب   ) ص 120 هغللا ، عیدب  يدبیم ، یلع  دیس  ( 4 - ) 4

ص 10. ج 8 ، هعیّشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  ینارهت ، گرزب  اقآ  ( 5 - ) 5
.تسا هتفرگ  ارف  دوخ  هاگداز  رد  ار  نآ  هتشاد و  یهاگآ  هقف  ملع  هب  یباراف  هک  دوش  یم  مولعم  ریبعت  نیا  زا  ( 6 - ) 6

.نامه رجلاو ، يروخافلاانح ، ( 7 - ) 7
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لیصحت هب  دومن و  تکرش  دادغب  یلاوح  رد  اّنق ، رید  رد  يرامرم  بتکم  ةدش  تیبرت  ینارصن و  میکح  سنوی ، نب  یتم  رشبوبا  سرد 
نب یتم  رـشب  یبا  اب  رتشیب  هفـسلف ، رد  اما  هدناوخ ، نالیح  نب  انحوی  دزن  ار  قطنم  یباراف  هک  دنا  هتفگ  نینچ  مهو   (1) .تخادرپ قطنم 
دزن جارـسوبا  تشاد و  لاغتـشا  وحن  لیـصحت  هب  روهـشم ، يوـحن  ملاـع  جارـس  نبا  دزن  روـط  نیمه  تخادرپ و  یم  ثحب  هب  سنوـی ،

(2) .دومن یم  لیصحت  قطنم  یباراف 

لوط هب  نادنچ  نارح  رد  وا  تماقا  اما  تسشن ، نالیح  نب  انحوی  دوخ  یحیسم  ملعم  سرد  ۀقلح  رد  تفر و  ناّرح  هب  دادغب  زا  یباراف 
ۀجرد قطنم  ملع  رد  هک  نآ  زا  سپ  دوب و  لوغـشم  قطنم  لیـصحت  هب  زین  نالیح  نب  انحوی  دزن  ًارهاظ  .تشگزاب  دادغب  هب  دـیماجنین و 

، دمآ دادغب  هب  یتقو  ایوگ  .دینارذگ  هفسلف  فیلأت  حرش و  میلعت ، هب  درک و  هفسلف  فقو  ار  دوخ  ۀلاس  یـس  رمع  یقاب  تفای ، يداتـسا 
لوغـشم وحن  ملع  نتفرگارف  هب  جارـس  نب  رکبوـبا  دزن  دـیوگ ، یم  شدوـخ  هک  ناـنچ  ور  نیازا  تسناد ؛ یمن  بوـخ  ار  یبرع  ناـبز 

(3) .دش

راـب تفرگارف و  ار   (4) یعابر یثُالث و  ياه  هعومجم  رگید  یهورگ  دـیاش  اـنحوی و  دزن  نارح  رد  یباراـف  دـیوگ : یبلحرغـصا  یلع 
ّتقد هب  ار  وطسرا  ياه  باتک  رتشیب  تخادرپ و  شیوخ  یفسلف  تالمأت  وطسرا و  ياه  باتک  ندناوخ  هب  تشگزاب و  دادغب  هب  رگید 

سفن باتک  رخآ  رد  هک  نانچ  درک ؛ هعلاطم  اهراب  ار  وطسرا  سفن  باتک  ًاصوصخم  درک ؛ هعلاطم 

ص:31

ص 65. یباراف ، یسایس  هشیدنا  این ، رجاهم  نسحم  ( 1 - ) 1
ص 6. یباراف ، رصن  وبا  هفسلف  نیرهم ، دادرهم  ( 2 - ) 2

ص 296. یمالسا ، ناهج  رد  هفسلف  خیرات  يروخافلا ، ( 3 - ) 3
.تسا کلف  هسدنه و  یقیسوم ، باسح ، لماش : یعابر  ۀعومجم  قطنم و  تغالب و  وحن ، لماش : یثالث  ۀعومجم  ( 4 - ) 4
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زا نینچ  مه  .مدناوخ  رابدص  ار  باتک  نیا  نم  هرم ؛» هأم  باتکلا  اذـه  تأرق  ّینا   » دوب هتـشون  هک  دـنتفای  یباراف  زا  یبوتکم  وطـسرا ،
(1) «. مدنمزاین نادب  مه  زاب  مدناوخ و  راب  لهچ  ار  وطسرا  یعیبط  عامس  باتک  نم   » هک تسا  هدش  لقن  یباراف 

هک ار  هچ  نآ  درک و  فشک  ار  نآ  رارـسا  ّلح و  ار  نآ  تالکـشم  هک  تفاـی  رّحبت  ناـنچ  وطـسرا  راـکفا  حرـش  ریـسفت و  رد  یباراـف 
مولع ضارغا  فیراعت و  دادعت و  مولعلا  ءاصحا  باتک  رد  درک و  نایب  دـندوب ، هدرک  تلفغ  نآ  میظنت  لیلحت و  زا  نارگید  يدـنک و 

.دومن نییبت  ار 

هک تسا  هدوب  فقاو  دوخ  راک  شزرا  هب  یباراف  ایوگ  .دنداد  بقل  یناث » ملعم   » ار وا  دوب ، وطـسرا  راک  هیبش  وا  راک  هک  تهج  نیازا 
وطسرا درگاش  نیرت  گرزب  هتبلا  متسیز ، یم  وا  نامز  رد  نم  رگا  تفگ : باوج  رد  وطـسرا ، ای  يرتاناد  وت  ایآ  دندیـسرپ  وا  زا  یتقو 

(2) .مدوب

هلودلا فیس  رابرد  رد  یباراف 

زا وا  نتفر  للع  زا  یکی  هک  تسین  یّکش  تفر و  بلح  هب  لامک ، ّدح  رس  ات  هفسلف  نتخومآ  دادغب و  رد  تماقا  یتدم  زا  سپ  یباراف 
اب اریز  دوب ، هدـمآ  گنت  هب  دادـغب  لصاح  یب  ياـه  لادـج  زا  يو   (3) .دمآ دوجو  هب  دادغب  رد  هک  دوب  یـسایس  تابارطـضا  دادـغب ،

شیوخ رمع  رخاوا  رد  یباراف  اذل   (4) .تشادن دوجو  یـسایس  یملع و  ياه  تیلاعف  يارب  هنیمز  دادغب ، رد  یلخاد  ياه  گنج  دوجو 
ار دادغب  329-333 ق )  ) هللااب یفکتسملا  نارود  رد 

ص:32

ص 141. یناریا ، هفسالف  خیرات  یبلح ، رغصا  یلع  ( 1 - ) 1
ص 148 و 149. نامه ، ( 2 - ) 2

ص 150. نامه ، ( 3 - ) 3
ص 67. یباراف ، یسایس  هشیدنا  این ، رجاهم  نسحم  ( 4 - ) 4
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.دمآ رد  وا  رابرد  ياملع  ةرمز  رد  (1) و  درک كرت  دوب ، بهذم  یعیش  مکاح  نادمح ، هلوّدلا  فیس  اج  نآ  رد  هک  قشمد  دصقم  هب 
یم لابقتسا  نادنمشناد  زا  دوب و  روهـشم  يدنمدرخ  تحاصف و  رد  هک  تسا  نادمح  ینب  نامکاح  نیرت  یمان  زا  یکی  هلودلا  فیس 

تیاهن رد  زین  وا  درک و  یم  تخادرپ  يررقم  یباراف  هب  مهرد  راـهچ  يزور  يو  .تشاد  ترهـش  لداـع  ریما  هب  هفیلخ  دزن  رد  درک و 
.(2) درک یم  یگدنز  نآ  اب  یشنم  گرزب  تعانق و 

یگدنز اه  ناتـسوب  ناراس و  هوک  نماد  رد  ای  نارابیوج  رانک  رد  تشون و  بلح  رد  ار  دوخ  ياه  باتک  رتشیب  یباراف  هک  هدش  هتفگ 
یباراف هک  دـنا  هتفگ  زین  درکن و  شـشوک  تشیعم  نکـسم و  راک  هب  تقو  چـیه  .دوب  مدرم  نیرتاسراپ  دوخ  راـگزور  رد  درک و  یم 

یم هرهب  ناگغوراد  نانابـساپ و  غارچ  زا  فیلأت ، هعلاطم و  يارب  اه  بش  دـنارذگ و  یم  یگدـنز  نآ  دـمآرد  زا  درک و  یم  یناـبغاب 
(3) .درب

يدام یگدنز  رد  وا  ّتیمک  هک  یلاحرد  درک ؛ یم  یگدنز  ناهاش  نوچ  مه  لقع ، تلود  رد  یباراف  دـنا : هتفگ  وا  قح  رد  ور  نیازا 
(4) .دوب گنل 

ایند و نوئش  یسایس و  لئاسم  هب  تشادن و  مامتها  زیچ  چیه  هب  ملع  زج  یباراف  دیوگ : یم  مالسالا  یحض  باتک  بحاص  نیما  دمحا 
ةراـبرد نیما  دـمحا  يأر  دـسیون : یم  دـنک و  یم  ّدر  ار  نیما  دـمحا  رظن  یـشونغلا ، دـیجملادبع  اـما   (5)، دوب اـنتعا  یب  نآ  تاوـهش 

تسایس رد  یباراف  هک  تسا  لوقعم  رگم  اریز  تسا ، یباراف  زا  فیصوت  نیرترود  یباراف ،

ص:33

ص 66. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 152-150. یناریا ، هفسالف  خیرات  یبلح ، رغصا  یلع  ( 2 - ) 2

ص 193. ج 2 ، نایعالا ، تایفو  ناکلخ ، نبا  ( 3 - ) 3
ص 152. یناریا ، هفسالف  خیرات  یبلح ، رغصا  یلع  ( 4 - ) 4

ص 99. مالسالا ، یحض  نیمادمحا ، ( 5 - ) 5
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یـسایس و یگدنز  خـیرات  هنامز و  لها  ۀـمه  زا  دوش و  رید  فکتعم  شیوارد ، نوچ  دوخ  دـسیونب و  باتک  يرـشب  عامتجا  هیندـم و 
دوخ یـسایس  ۀفـسلف  تسایـس و  ملع  نیودت  فیلأت و  هب  شناد  مادک  اب  سپ  دشاب !؟ هناگیب  تشذگ ، یم  شفارطا  رد  هک  یعامتجا ،

(1) !؟ تسا هتشون  ار  دوخ  یسایس  راثآ  یگلاس  داتفه  هب  کیدزن  نس  رد  وا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک  مادقا 

یناسک ياعدا  دومن و  باختنا  ار  هنادـهاز  یگدـنز  شیوخ ، رمع  رخاوا  رد  قشمد  رد  اهنت  یباراف  هک  تسا  دـقتعم  اینرجاهم  نسحم 
تالّوحت ۀمه  دهاش  عامتجا و  نتم  رد  ًالماک  دادغب  رد  هکلب  تسا ؛ لّمأت  لباق  دنهد ، یم  ربخ  دادـغب  رد  يو  یلازتعا  یگدـنز  زا  هک 

رد يو  هک  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  .دوب  لوغشم  تواضق  راک  هب  دادغب ، هب  رفـس  زا  لبق  یباراف  هدش  هتفگ  هک  نانچ  (2) ؛  دوب عیاقو  و 
هـشوگ دعب  هب  یگلاس  داتفه  دودح  زا  دش ، جراخ  دادـغب  زا  یتقو  رمع ، رخاوا  رد  اما  هدوب ، لوغـشم  یـسایس  راک  هب  یگدـنز  لیاوا 
یسایس یگدنز  زا  ینشور  حرش  خیرات ، لاحره ، هب  .تسا  هتخادرپ  یسایس  یفـسلف و  ياه  باتک  نتـشون  هب  هدومن و  رایتخا  ینیـشن 

.تسا هدادن  يو 

600-668 ق)  ) هعبیـصا یبا  نبا  دـشن ؟ یـسایس  ياهراک  دراو  یـسایس ، قیمع  ۀـشیدنا  اب  یباراف  ارچ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  اـما 
: دشاب لاؤس  نیا  يارب  خساپ  نیرتهب  دسر  یم  رظن  هب  هک  دنک  یم  لقن  یباراف  زا  ار  یتایبا 

ص:34

ص 101. هّیناسنالا ، هراضحلاو  یبارافلا  یشونغلا ، دیجملادبع  ( 1 - ) 1
ص 68 و 69. یباراف ، یسایس  هشیدنا  این ، رجاهم  نسحم  ( 2 - ) 2
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عافتنا هبحصلا  یف  سیل  اسکن و  نامزلا  تیأر  امل 

یب تلالم و  بجوم  یـسیئر  ره  تسین و  يا  هرهب  چـیه  نآ ، لها  اب  تبحاـصم  رد  هدرک و  تشپ  هناـمز  هک  مدـید  نوچ  دـیوگ : یم 
زا تسا و  تّزع  باختنا ، نیا  رد  هک  مدرک  باختنا  ار  نتـسشن  هناخ  نم  سپ  تسا ، رـسدرد  بجوم  يا  هدرک  رـس  ره  تسا و  يراز 

.دوش یم  نیمأت  نم  شمارآ  تزع ، رون  شبات  زا  منک و  یم  هدافتسا  یتحار  هب  میاه  هتخودنا 

تایح دوردب  قشمد  رد  یگلاس  داتشه  نس  رد  لاس 338 ق  رد  ملع ، ناهج  هب  تمدـخ  شالت و  رمع  کی  زا  سپ  یباراف  لاحره  هب 
(1) .تفگ

یباراف یملع  تیصخش 

هک وا  ياه  باتک  زا  .تشون  یباتک  دـش و  داتـسا  شیوخ  نامز  مولع  زا  یملع  ره  رد  هک  نانچ  دوب ؛ اتمه  یب  مولع  عاونا  رد  یباراـف 
دوش یم  مولعم  هدنام ، یقاب  هفسلف  خیرات و  بتک  رد  اهنآ  زا  یمان  اهنت  هتفر و  نایم  زا  هک  وا  ياه  باتک  زا  نینچ  مه  هدیـسر و  ام  هب 
رّحبت قطنم ، هقف و  یندم و  مولع  تایهالا و  تایعیبط و  یقیسوم و  یماظن و  مولع  تأیه و  ایمیک و  تایـضایر و  نابز و  مولع  رد  هک 

دـنک و سیـسأت  یفـسلف  بتکم  تسناوتن  وا  یلو  دوشگ ، ار  هار  هک  تسا  برع  فوسلیف  نیتسخن  يدـنِک ، هک  تسا  تسرد  .هتـشاد 
هک یباراف  اما  دنک ، داجیا  یتدحو  ثحب ، دروم  لئاسم  نایم 

ص:35

ص 396. یمالسا ، ناهج  رد  هفسلف  خیرات  يروخافلا ، انح  ( 2 - ) 1
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نامه مالـسا  ملاع  رد  وا  .دنک  سیـسأت  لماک  یبتکم  تسناوت  قالطالا  یلع  تسا ، مالـسا  ۀفـسالف  نیرت  گرزب  ناکلخ  نبا  لوق  هب 
، مالـسا ياـمکح  رگید  دـشر و  نبا  دـناد و  یم  دوخ  داتـسا  ار  وا  انیـس  نبا  .تشاد  برغ  ۀفـسلف  رد  نیطوـلف »  » هک تشاد  ار  یـشقن 

(1) .دنداد بقل  یناث » ملعم  ، » دوب لوا  ملعم  هب  بقلم  هک  وطسرا  زا  دعب  ار  وا  قح  هب  دندوب و  وا  درگاش 

هکلب ناناملـسم ، ۀعماج  هب  ینانوی  مولع  لاقتنا  اهنت  هن  وا  دصق  .دیآ  یمرب  ییوج  هراچ  یپ  رد  نامز ، لاوحا  عاضوا و  زا  رثأتم  یباراف 
ًافرص يدنک  هک  تسا  نیا  رد  يدنک  قاحسا  یباراف و  ةدمع  قرف  ور ، نیازا  .دوب  هشیدنا  رکف و  تردق  هب  یمالـسا  مولع  يزیر  هیاپ 

تخانش یم  زاب  هرَسان  زا  ار  هرَس  درک و  یم  شیالاپ  ار  راثآ  نیا  یباراف  یلو  دز ، یم  هیشاح  اهنآ  رب  ای  درک  یم  لقن  ار  وطـسرا  راثآ 
ار وا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  .درک  یم  اهر  ار  نید  فلاخم  داد و  یم  شرورپ  دومن و  یم  ذـخا  دوب ، مالـسا  نید  اـب  قفاوم  هچ  نآ  و 
رد دوخ  عون  زا  تایرظن  نیرت  مهم  یباراف ، یسایس  هفسلف  دسیون : یم  رـصن  نیـسح  دیـس   (2) .دنا هداد  بقل  یمالسا  ۀفسلف  سـسؤم 

(3) .تسا مالسا  ناهج 

یباراف بهذم 

هب ندرب  یپ  .تسا  هدوب  بهذـم  هعیـش  یباراف  هک  دراد  دوجو  رظن  عامجا  ًابیرقت  هک  تسا  هدـمآ  یباراـف  یـسایس  ۀـشیدنا  باـتک  رد 
هک یباراف  داقتعا  تایرظن و  مود ، هعیـش ؛ ریهاشم  ًاصوصخم  ربتعم  مجارت  لها  تداهـش  لوا ، تسا : نکمم  هار  هس  زا  یباراف  بهذم 

، موس دیآ و  یم  تسد  هب  شراثآ  قیرط  زا 

ص:36

ص 396 و 397. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 221. ناملسم ، نارکفتم  یعامتجا  هشیدنا  یکمرا ، دازآ  یقت  ( 2 - ) 2

ص 16. مارآ ، دمحا  ۀمجرت  ناملسم ، میکح  هس  رصن ، نیسح  دیس  ( 3 - ) 3
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هدومن رکذ  یباراف  ندوب  هعیـش  يارب  يدایز  لـیالد  زین  همعن  هللادـبع   (1) .تسا هدـش  نایب  یخیرات  بتک  رد  هک  يو  راـتفر  لاـمعا و 
(2) .دنام یمن  یقاب  دیدرت  ياج  تهج ، نیا  رد  هک  تسا 

یباراف راثآ 

: تسا لیذ  رارق  هب  ابفلا  فورح  بیترت  هب  یباراف  راثآ 

هلضاف ِهنیدم  لها  يارآ  . 1

مولعلا ءاصحا  . 2

هعماجلا هبوجالا  هعماللا و  هلئسالا  . 3

قطنملا یف  هلمعتسملا  ظافلالا  . 4

هطلغملا هنکمالا  . 5

هداعسلا لیصحت  . 6

لیلحتلا . 7

سماونلا صیخلت  . 8

فیلأتلاو بسانتلا  . 9

هداعسلا لیبس  یلع  هیبنتلا  . 10

تاقیلعتلا . 11

هئطوتلا . 12

لدجلا . 13

رعشلا عماوج  . 14

نیمیکحلا يأر  نیب  عمجلا  . 15

ص:37
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ص 71. اینرجاهم ، نسحم  زا  یباراف ، یسایس  هشیدنا  ر ك : بلطم ، لیصفت  يارب  ( 1 - ) 1
ص 576. هعیّشلا ، هفسالف  همعن ، هللادبع  ( 2 - ) 2
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فورحلا . 16

هباطخلا . 17

( میظع ءاعد   ) هیبلق يواعدلا  . 18

ناهربلا هلاسر  . 19

ینانویلا ریبک  نونیز  هلاسر  . 20

هقرفتم لئاسم  یف  هلاسر  . 21

سونیلاج یلع  درلا  یف  هلاسر  . 22

ناسنالا ءاضعا  یف  هلاسر  . 23

ناویحلا ءاضعا  یف  هلاسر  . 24

يوحنلا ییحی  یلع  درلا  یف  هلاسر  . 25

تاقرافملا تابثا  یف  هلاسر  . 26

هسایسلا . 27

هیندملا هسایسلا  . 28

نیقیلا طئارش  . 29

هرابعلا . 30

یهلالا ملع  . 31

قیاقحلا ملع  . 32

لئاسملا نویع  . 33

مکحلا صوصف  . 34

هسمخلا لوصف  . 35
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سلاطوطسرا هفسلف  . 36

نوطالفا هفسلف  . 37

( یندملا لوصف   ) هعزتنم لوصف  . 38

ص:38
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مولعلا هلیضف  . 39

سایقلا . 40

نیملکتملا هقیرط  یلع  ریغصلا  سایقلا  . 41

موجنلا ماکحا  نم  حصی  ام ال  حصیام و  . 42

هعیبطلا دعبام  . 43

لقعلا یناعم  . 44

هفسلفلا ملعت  لبق  مدقی  نا  یغبنیام  . 45

لخدملا . 46

اهنع هبوجالاو  هیفسلفلا  لئاسم  . 47

تالوقملا . 48

هلملا . 49

هلضافلا هلملا  . 50

ریبکلا یقیسوم  . 51

دحاولاو هدحولا  . 52

یبا نبا  تیاور  هب  انب  اما  تسا ، دوجوم  مق  رهـش  ياه  هناخباتک  رد  ًالعف  هدـش و  پاـچ  هک  تسا  یباراـف  ياـه  باـتک  ۀـعومجم  نیا 
(1) .دنا هتفر  نیب  زا  اهنآ  رتشیب  هک  هدوب  هلاقم  باتک و 25  حرش و 60  یباراف 17  تافیلأت  هعیبصا ،

یباراف یملع  تیصخش  يریگ  لکش  رد  رثؤم  لماوع 

رما رد  هلئـسم  نیا  کش  نودب  سپ  تسا ، هدوب  رکـشل  ناهدـنامرف  نارـسفا و  زا  یکی  یباراف  ردـپ  هک  دـشاب  تسرد  نخـس  نیا  رگا 
تیبرت میلعت و 

ص:39

ص 78-76. یباراف ، هفسلف  نیرهم ، دادرهم  ( 1 - ) 1
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ياه هشیدـنا  ًاصوصخم  يرکف و  یملع و  ییافوکـش  دـشر و  لماع  نیرترثؤم  اـما  هدوبن ، ریثأـت  یب  دادـغب ، هب  یباراـف  لاـقتنا  هیلوا و 
هب مالـسا  ناهج  تسیز ، یم  نآ  رد  یباراـف  هک  يا  هناـمز  اریز  تسناد ، وا  یگنهرف  عاـضوا  ناـمز و  طیارـش  ناوت  یم  ار  وا  یـسایس 

هشوگ و ره  زا  يرکف ، ياه  هلحن  یبهذـم و  ياه  هقرف  روهظ  .دوب  تتـشت  باهتلارپ و  تخـس  یگنهرف ، یعامتجا و  یـسایس ، ظاـحل 
ۀعماج یعامتجا ، نینوخ  ياه  يریگرد  اه و  لادـج  هب  يداقتعا  يرکف و  ياـه  لادـج  تاـفالتخا و  لیدـبت  ندـش و  هدیـشک  راـنک ،

یـسایس و ياهداینب  لاوز  ةرود  ار  مراهچ  موس و  ياه  نرق  ناراگن ، خیرات  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ هدرک  هتفـشآ  تّدـش  هب  ار  یمالـسا 
.دنا هتسناد  مالسا  ناهج  یعامتجا 

، يرادـمروز يراوخ و  هوشر  فاـحجا ، ملظ و  تراـغ ، لـتق و  نوچ  رگید ، دـسافم  زا  يرایـسب  ندـمآ  دـیدپ  ۀـنیمز  تیعـضو ، نیا 
هک دوب  یعیبط  تسیز و  یم  یطیارش  نینچ  کی  رد  یباراف  .تشاد  یپ  رد  زین  ار  ینینوخ  ياه  گنج  ًارهق  هک  دش  یم  ...و  تنوشخ 

ددصرد درذگب و  هدوسآ  رطاخ  اب  روآدرد ، راب و  فّسأت  عاضوا  ثداوح و  نیا  رانک  زا  تسناوت  یمن  وا  نوچ  يدنمدرد  دنمـشیدنا 
.دیاینرب ییوج  هراچ 

تنطلـس هماکدوخ و  تموکح  هب  نآ  ۀـنادنم  گوس  راب و  مغ  لیدـبت  رییغت و  يوبن و  لدـع  تموکح  شوخ  ةرطاخ  نآ ، زا  رت  مهم 
.تخادنا هلضاف  هنیدم  يزیر  هیاپ  سیسأت و  رکف  هب  ار  وا  هک  دوب  ترضح  نآ  گرزب  باحصا  کیدزن و  نارای  تسد  هب  هقلطم 

ياعّدا هک  نایـساّبع -  اب  تفلاخم  رد  هک  رـصم  رد  نایمطاف  يارگ  ینطاب  تموکح  رارقتـسا  روهظ و  اب  یناماس ، رـس و  یب  نارحب و  »
ءارآ نیودت  اب  یباراف  هک  دسر  یم  رظن  هب  دوب و  هدمآ  راک  يور  دنتشاد -  ریگارف  ّتیعورشم 

ص:40
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هار هناگی  زین  ار  یمالسا  هرود  رد  هفسلف  سیسأت  هتشاد ، نارحب  نیا  هب  رظن  یسایس ، یقالخا و  ياه  هلاسر  رگید  هلـضاف و  هنیدم  لها 
(1) «. تسا هتسناد  یم  نارحب  نیا  زا  تفر  نوریب  لح و 

يرـشب ۀـعماج  حالـصا  اه و  یتساک  بیاعم و  نداد  ناشن  يارب  ام  نامز  ات  نوطالفا  دـهع  زا  نارّکفتم  هک  يرگید  ياـه  هار  زا  یکی 
داسف لهج و  اب  میقتـسم  روط  هب  دنتـسناوت  یمن  ای  دنتـساوخ  یمن  هک  نانآ  .تسا  ینامرآ  تموکح  ۀضرع  یحاّرط و  دـنا ، هدـیزگرب 

صیاقن داسف و  لهج و  اب  ینامرآ ، ياه  تموکح  یحاّرط  هلیسو  هب  ینمض و  روط  هب  دندیشوک  یم  دننک ، هزرابم  تموکح  هاگتـسد 
داسف ملظ و  اب  زیتس  نآ و  زا  يراداوه  هب  ار  مدرم  تّمه  قوش و  بولطم ، ياـه  تموکح  ریوصت  اـب  دـننک و  هزراـبم  دوجوم ، عماوج 

.دنزیگنارب

هب تسد  یباراف  هک  دش  ثعاب  مه  هدوبن و  ریثأت  یب  یباراف  تیصخش  لیکشت  رد  مه  هک  درمـشرب  یلماوع  هلمج  زا  ناوت  یم  ار  اهنیا 
.دنزب هلضاف  هنیدم  یحارط 

میهافم مود : راتفگ 

تسایس يوغل  موهفم 

، هژاو نیا  یناعم  زا  یکی  .دور  یم  راک  هب  يدّدعتم  یناعم  رد  هدـش و  هتفرگ  َساس »  » هّدام زا  تسا و  یبرع  ردـصم  تسایـس »  » ۀـملک
.دراد يرتشیب  دربراک  یناعم  ریاس  هب  تبسن  هک  تسا  روما  ریبدت  ندرک و  هرادا 

: دسیون یم  َساس »  » هّدام ةرابرد  دجنملا  رد  فولعم  سییول 

؛ مهرما یلوت  مهّربد و  موقلا : هسایس  َساس - 

(2) .تفرگ تسد  هب  ار  موق  تماعز  یسایس و  روما  ینعی 

ص:41

ص 154-152. ناریا ، رد  یسایس  ۀشیدنا  لاوز  ییابطابط ، داوج  دیس  ( 1 - ) 1
ص 22. تسایس ، ملع  رب  یتفایهر  یتارف ، باهولادبع  ( 2 - ) 2
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ونب ناک  ثیدحلا ، یف  ...هحلصی و  امب  ئشلا  یلع  مایقلا  هسایـسلا  :» تسا هدرک  انعم  روما  حالطـصا  ریبدت و  هب  ار  هژاو  نیا  روظنم  نبا 
(1) ؛» هیعرلاب هالولا  ءارمالا و  لعفی  امک  مهروما  یلوتت  يا  مهئایبنا  مهسوسی  لیئارسا 

هدهع ار  مدرم  روما  هک  انعم  نادب  دندیزرو ، یم  تسایس  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  ...تسا  نآ  حالـصا  يارب  يراک  هب  نتخادرپ  تسایس 
.دندرک یم  یگدیسر  تیعر  راک  هب  ناریما  نایلاو و  دننام  دندش و  یم  راد 

لجاعلا یف  یجنملا  قیرطلا  یلا  مهداشراب  قلخلا  حالصتسا  هسایسلا  :» دنا هدرک  انعم  هنوگ  نیا  ار  تسایس  رگید ، ناسانش  هژاو  یخرب 
(2) ؛» لجآلاو

هرادا يانعم  هب  لصا  رد  تسایس  ةژاو  نیاربانب  .دنک  تیاده  داشرا و  ترخآ  ایند و  تداعس  هب  ار  مدرم  یـسک  هک  تسا  نآ  تسایس 
، ندرک یهن  رما و  لیبق  زا  يرگید  یناعم  اما  تسا ، هژاو  نیا  یقیقح  یناـعم  زا  یکی  یبرع ، ناـبز  رد  دور و  یم  راـک  هب  روما  ندرک 

(3) .دراد يزاجم  هبنج  ...و  ندومن  تموکح  نداد و  نامرف 

؛ روشک جراخ  لخاد و  رد  تبقارم  تکلمم ؛ ياهراک  ندرک  هدارا  قلخ و  روما  حالـصا  زا : تسا  ترابع  یـسراف  ناـبز  رد  تساـیس 
ندرک و مکح  تکلمم ؛ ندرک  هرادا  تیعر و  رب  ندـنار  مکح  ياـنعم  هـب  تسایـس  نـیعم  گـنهرف  رد  .يراد  مدرم  يراد و  تـیعر 

(4) .تسا هدمآ  ندرک  تسایر 

حالطصا رد  تسایس 

یناعم يا  هنوگ  هب  ناوت  یم  مینک ، یسررب  ار  تسایس  ةژاو  يوغل  یناعم  یتقو 

ص:42

ص 108. ج 6 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  دمحم  ( 1 - ) 1
ص 557. ج 1 ، دراوملا ، برقا  ینوترش ، دیعس  ( 2 - ) 2

ص 23. تسایس ، ملع  رب  یتفایهر  یتارف ، باهولا  دبع  ( 3 - ) 3
ص 1492. دیمع ، گنهرف  ص 1966 و  نیعم ، گنهرف  ( 4 - ) 4
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چیه نآ ، یحالطـصا  موهفم  رد  اما  میریگب ، رظن  رد  عماج  ردـق  ار  اـنعم  نیا  مینادرگرب و  روما » ریبدـت  ندرک و  هرادا   » هب ار  فلتخم 
ياه هغدـغد  شرگن و  هیواز  زا  يدنمـشیدنا  ره  اریز  تفرگ ، رظن  رد  ار  یعماج  ردـق  ناوت  یمن  درادـن و  دوجو  يرظن  قاـفتا  هنوگ 

دنا و هدرک  فیرعت  ادخ  اب  ناسنا  ۀطبار  رظنم  زا  ار  تسایس ، ناراد  نید  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هتسیرگن  نادب  شیوخ  یسایس  تایح 
یمداکآ ۀمان  هژاو  .دـنا  هدرک  ریـسفت  تلود » ملع   » و تردـق » ملع   » هب یئاروام ، ۀـشیدنا  هنوگره  زا  رظن  عطق  اب  ار  نآ  نایارگ  يّدام 

دنک و یم  یـسررب  نوگانوگ  ياه  ناکم  اه و  نامز  رد  ار  تردق  طباور  لاکـشا  ۀمه  هک  تسا  یملع  تسایـس  دـسیون : یم  هسنارف 
(1) .دنایامن یم  ار  تردق  نیا  لامعا  یگنوگچ  تهج و 

، تسایس قطنم  زا  ام  یلو  ...تسا ، لمع  رد  لقتسم  يربهر  هنوگره  لماش  عیـسو و  تیاهن  یب  تسایـس ، موهفم  دیوگ : یم  سکرام 
(2) .میراد رظن  رد  ار  تلود  هعماج و  یسایس  تیریدم  يربهر و 

ياـه تیعقاو  هب  رظن  اـب  اـه  ناـسنا  هیجوت  ّتیریدـم و  تسا : هدرک  فیرعت  نینچ  ار  تسایـس  هللا  همحر  يرفعج  یقت  دّـمحم  همـالع 
(3) .دوش یم  هدیمان  تسایس  يونعم ، يدام و  یلاع  ياه  فده  هاگدید  زا  دشاب ، دیاب  هک  نانچ  نآ  تسه و  هک  نانچ  نآ  ناسنا ،

یگدـنز میظنت  هیجوـت و  ّتیریدـم و  زا : تسا  تراـبع  نآ  یقیقح  ياـنعم  هب  تسایـس  تـسا : هدوـمرف  يرگید  فـیرعت  رد  مـه  زاـب 
(4) .لوقعم تایح  ریسم  رد  اه  ناسنا  یعامتجا 

ص:43

ص 13. تسایس ، تایلک  ینابم و  یندم ، نیدلا  لالج  ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

ص 47. مالسا ، یسایس  لوصا  تمکح  يرفعج ، یقت  دمحم  ( 3 - ) 3
.نامه ( 4 - ) 4
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هـس هب  ار  تسایـس  ناشیا  .تسا  هداد  هئارا  تسایـس  زا  ار  فیرعت  نیرت  عماج  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  یمالـسا ، نادنمـشناد  ناـیم  رد 
: دنک یم  میسقت  شخب 

؛(1) دوش یم  هدرمش  زاجم  فده  هب  ندیسر  يارب  گنرین  هعدخ و  غورد ، هنوگره  تسایس ، عون  نیا  رد  یناطیش : تسایس  فلا )

ارجا يدام )  ) حیحـص تسایـس  هک  دوش  ادیپ  يدرف  کی  هک  مینک  ضرف  رگا  دـیامرف : یم  نآ  نییبت  رد  ناشیا  یناویح : تسایـس  ب )
درب و یم  هار  دنک و  یم  تیاده  دُعب  کی  رد  ار  تما  دشاب ، مه  حیحص  رگا  وا  تسایـس  ...شدساف  یناطیـش  يانعم  نآ  هب  هن  دنکب ،

تباث ایلوا  ایبنا و  يارب  مالسا  رد  هک  تسا  یتسایس  صقان  ءزج  کی  تسایس  نیا  تسا و  يّدام  یعامتجا  دُعب  تسا ، یناویح  دُعب  نآ 
؛ تسا

حالص هک  ییاج  نآ  هب  دنک  تیاده  ار  هعماج  هک  نیا  يانعم  هب  تسایس  دیامرف : یم  هراب  نیارد  ینیمخ  ماما  یمالـسا : تسایـس  ج )
َمیِقَتسُملا و َطارِّصلا  اَنِدِها  مییوگ : یم  زامن  رد  ام  دوش و  یم  هتفگ  میقتسم  طارص  نآرق  رد  هک  ینامه  .تسا  دارفا  حالـص  هعماج و 

ترخآ هب  دوش و  یم  عورـش  اج  نیازا  هک  یمیقتـسم  طارـص  کی  هب  دربب  هار  ار  صاخـشا  عامتجا و  تلم و  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا 
تسا یتسایس  نامه  تناید  تسا و  تسایس  ناشلغش  ایبنا  ...تسا  ایلوا  ایبنا و  هب  صتخم  تسایـس  نیا  .تسا  هللا  یلا  دوش و  یم  متخ 

(2) .دنک یم  تیاده  تسا  مدرم  تلم و  حالص  هب  هک  ییاهزیچ  همه  هب  دهد و  یم  تکرح  اج  نیا  زا  ار  مدرم  هک 

تهج رد  هعماج  تیاده  تسایس ، دیآ : یم  تسد  هب  فیرعت  نیا  مینک ، هصالخ  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  فیرعت  رگا  سپ 
.تسا مالسا  هاگآ  ياملع  ایلوا و  ایبنا و  صتخم  میقتسم و  طارص  نامه  نیا  تسا و  يونعم  يدام و  حلاصم 

ص:44

ص 22. تسایس ، هفسلف  يزورون ، داوج  دمحم  ( 1 - ) 1
ص 69 و 70. ج 4 ، نیون ، هلاسر  ینیمخ ، ماما  ( 2 - ) 2
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یباراف هاگدید  زا  تسایس  فیرعت 

ًاسنج قالطالا  یلع  هسایسلا  تسیل  :» دیامرف یم  اذل  تسا ؛ هتشاد  لماک  هجوت  تسایس ، فیرعت  رد  دوجوم  فالتخا  نیا  هب  زین  یباراف 
هسایسلا نیب  هکرشال  و  اهعئابط ، اهتاوذ و  یف  فلتختو  هیف  قفتت  هریثک  ءایـشال  كرتشملا  مسالاک  یه  لب  تاسایـسلا ، فانـصا  رئاسل 

مـسا هکلب  تسین ؛ اـه  تسایـس  عاوـنا  يارب  سنج  قـلطم ، روـط  هب  تسایـس   (1) ؛» هیلهاجلا تاسایـسلا  فانـصا  رئاـس  نیب  هلـضافلا و 
تاذ و رد  اـما  دنتـسه ، قفّتم  مسا  رد  طـقف  نیاـبتم ، عاونا  نیا  دوش و  یم  قـالطا  نیاـبتم  ياـه  تسایـس  عاونا  رب  هک  تسا  كرتـشم 
عماج و فیرعت  کی  تهج ، نیا  زا  .درک  فیرعت  دـیاب  هناگادـج  ار  مادـکره  اذـل  تسا ؛ توافتم  رگید  عون  اـب  نآ  عون  ره  تعیبط ،

.درادن ناکما  نآ  عاونا  ۀمه  زا  عنام 

، هسایـسلا باتک  رد  .تسا  هدرک  هئارا  تسایـس  زا  یمـسالا  حرـش  یلامجا و  فیرعت  صاخ ، ماـع و  موهفم  ود  رد  یباراـف  ور ، نیازا 
نطاب رهاظ و  لاوحا  لامعا و  رد  لـّمأت  زا  تسا  تراـبع  تسایـس  ملع  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  هئارا  ار  ةدرتسگ  ماـع و  موهفم  کـی 

هرهب اـهنآ  عفاـنم  زا  وکین و  لاـمعا  هب  نتفاـی  تسد  تهج  رد  شـالت  دنـسپان و  وـکین و  راـتفر  نیب  نداد  زیمت  ندرک و  ّتقد  مدرم و 
(2) .دنام ملاس  اهنآ  ءوس  تاعبت  ررض و  زا  ات  ندیزرو ، بانتجا  تشز  لاعفا  زا  لباقم ، رد  نتفرگ و 

: دهد یم  حیضوت  هناگادج  ار  مادک  ره  دنک و  یم  میسقت  عون  راهچ  هب  ار  معا  يانعم  هب  تسایس  نیا  یباراف  سپس 

؛ ناتسدارف ناسیئر و  اب  ناسنا  تسایس 

؛ حطس مه  ۀقبط  اب  ناسنا  تسایس 

ص:45

ص 92. یهاشکلم ، نسح  همجرت  هعزتنم ، لوصف  دمحم ، یباراف ، ( 1 - ) 1
ص 8. هسایسلا ، ( 2 - ) 2
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؛ هعماج نییاپ  ياه  هورگ  اب  ناسنا  تسایس 

.شدوخ سفن  اب  ناسنا  تسایس 

.تسا هدومن  ریبعت  یناسنا  ۀفسلف  یناسنا و  ملع  یندم ، ملع  یندم ، ۀفسلف  هب  معا ، يانعم  هب  تسایس  نیا  زا  یباراف  یهاگ 

ۀفرح ثحب  دراو  هلملا  باتک  رد  .تسا  هدومن  ریبعت  نارادمتـسایس  لمع  لوصحم  ندـُم و  ریبدـت  هب  ار  صخا  يانعم  هب  تسایـس  اـما 
یلو تسا ، ریذـپ  ناکما  هلـضاف  تموکح  وترپ  رد  رهـش  رد  هلـضاف  ياه  تنـس  راتفر و  لاـعفا و  دـیامرف : یم  دوش و  یم  يرادـمامز 
نامه تلیـضف ، تمدخ و  نیا  تسا و  ریذپ  ناکما  تلیـضف  تمدـخ و  يورین  يرادـمامز و  ۀـفرح  اب  اهنت  هلـضاف  تموکح  شیادـیپ 

ام وا  کـلملاو  هّیکلملا  یه  هنهملا  کـلتو   » دـننک باـختنا  نآ  يارب  هـک  يرگید  مـسا  ره  اـی  تـسا ، یهاـشداپ  يرادـمامز و  ۀـفرح 
لیاضف داجیا  تمدخ و  ماجنا  نامه  تسایـس  ینعی  هنهملا ؛» هذه  لعف  یه  هسایـسلاو  :» دیازفا یم  سپـس   (1) «. اهیّمسی نأ  ناسنالاءاش 

.تسا هعماجرد 

و یمالسا ) تسایس  ینعی  « ) هلضاف تسایس   » زا تسا  ترابع  هک  هدومن  میسقت  شخب  ود  هب  ار  تسایس  هعزتنم ، لوصف  باتک  رد  یلو 
سئاسلا لانی  یتلا  یه  هلضافلا  هسایسلا  :» دیامرف یم  هلضاف  تسایس  دروم  رد  یناویح .) یناطیـش و  تسایـس  ینعی  « ) هلهاج تسایـس  »

هک تـسا  یتسایـس  هلـضاف ، تسایـس   (2) ؛» اـهب ـالا  لاـنی  نأ  نکمیـالام  ...لـئاضفلا  نم  نیـسّوسملا  لاـنیو  ...هلیـضفلا  نم  اـعون  اـهب 
یلیاضف هب  نآ  ببس  هب  ّتیعر  نارادمتسایس و 

ص:46

ص 70. توریب ، هّلملا ، ( 1 - ) 1
ص 93. هعزتنم ، لوصف  ( 2 - ) 2
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.تسینریذپ ناکما  هلضاف  تسایس  قیرط  زا  زج  نآ ، هب  ندیسر  هک  دنوش  یم  لئان 

تاسایـسلا فانـصا  نم  فنـص  ّلک  ّناو  :» دهد یم  حیـضوت  ار  مادـکره  هدومن و  میـسقت  یعاونا  هب  ار  هلهاج  تسایـس  یباراف  سپس 
(1) «. اّدج هنیابتم  هفلتخم  ٍفانصا  یلع  لمتشی  هیلهاجلا 

تغل رد  هفسلف 

يانعم هب  ولیف »  » هملک ي ود  زا  بکرم  ایفوسولیف  ۀـملک  دـشاب  یم  اـیفوسولیف »  » یلعج ردـصمو  تسا  یناـنوی  يا  هملک  هفـسلف »  » ةژاو
(2) .دشاب یم  شناد  رادتسود  يانعم  هب  هفسلف  سپ  .تسا  ییاناد  يانعم  هب  ایفوس »  » يرادتسود و

حالطصا رد  هفسلف 

.دوب نیملسم  نایم  رد  عیاش  يانعم  کی  هک  دندرب  راک  هب  یلقع  شناد  قلطم  يانعم  هب  ار  نآ  هتفرگ و  نانوی  زا  ار  هملک  نیا  نیملسم 

هب تسا ؛ رتالاب  همه  زا  ندرگ  ورس  کی  ایوگ  دراد و  یصاخ  زایتما  اه  شخب  ریاس  هب  تبسن  شخب  کی  یلقع ، مولع  نایم  رد  سپس 
ملع « » ایلع ۀفـسلف  « » یلوا ۀفـسلف   » یلقع مولع  شخب  نیا  .دـنراد  زاین  نآ  هب  مولع  ۀـمه  تسا و  رت  ینیقی  رت و  یناـهرب  هک  نیا  تهج 

(3) .دوب عیاشریغ  يانعم  کی  نیملسم  حالطصا  رد  هک  دش  یم  هدناوخ  هعیبطلادعبام » « » تایهلا « » یلعا

ص:47

.تسا هدومن  نایب  ار  هلهاج  ياه  تسایس  ياه 94-90  لصف  رد  یباراف  .نامه  ( 1 - ) 1
ص 128. ج 5 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  ( 2 - ) 2

ص 130. نامه ، ( 3 - ) 3
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هفسلف فیرعت 

دوجوم و وه  امب  دوجوملا  لاوحا  نع  ثحابلا  ملعلا  یه  هیهلالا  همکحلاـف  :» تسا یهلا » تمکح   » ناـمه عیاـشریغ ، ياـنعم  هب  هفـسلف 
(1) «. یلعالا ملع  یلوالا و  هفسلف  ًاضیا  یمسی 

طقف لیمجلا  لیـصحت  اهدوصقم  یتلا  هعانـصلا  ...ٌهلیمج و  لاحم  نیقیلا ال  قحلا و  هفرعمو  :» دـیامرف یم  دروم  نیا  رد  زین  یناـث  ملعم 
شدوصقم هک  یتعانـص  نآ  اما  تسابیز ، هلاحم  ال  نیقی ، قح و  تفرعم  قالطالا ؛» یلع  همکحلا  یمـست  هفـسلفلا و  یمـست  یتلا  یه 

(2) .دوش یم  هدناوخ  تمکح  قلطم ، روط  هب  ای  دوش ، یم  هدیمان  هفسلف  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسا ، ییابیز  لیصحت  اهنت 

زا ثحب  دوـجو و  یلک  لاوـحا  زا  ثحب  رگید ، یتراـبع  هب  یّلک .) تفرعم   ) لومـش ناـهج  تفرعم  بـسک  يارب  شـالت  ینعی  هفـسلف 
ناسنا هب  یلک  تریـصب  دـناوت  یم  دراد ، راکورـس  یّلک  ماکحا  اه و  شزرا  تاّیلک و  اب  نوچ  هفـسلف  .دـنیوگ  هفـسلف  ار  قلطم  دوجو 

ریس رت  هدرتسگ  قافآ  رد  ارگ ، هرمزور  رگن و  یئزج  نهذ  هفسلف ، هب  نتخادرپ  اب  اریز  دروایب ، ردص  حارشنا  برشم و  تعسو  دهدب و 
(3) .دنک یم 

يانعم نیمه  یسایس ، هفسلف ي  مییوگ  یم  یتقو  اذل  دشاب ، یم  یلقع  شناد  قلطم  يانعم  هب  نیملسم  عیاش  حالطـصا  رد  هفـسلف  سپ 
.یباراف یسایس  یلقع  یشناد  ینعی  یباراف  یسایس  ۀفسلف  یسایس ، یلقع  یشناد  ینعی  تسا ، دارم  عیاش 

ص:48

ص 6. همکحلا ، هیادب  نیسح ، دمحم  ییابط ، ابط  ( 1 - ) 1
ص 75. هداعسلا ، لیبس  یلع  هیبنتلا  دمحم ، یباراف ، ( 2 - ) 2

ص 9. تشون ) دوخ  همان  یگدنز  ، ) هفسلف زا  رارف  یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  ( 3 - ) 3
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یسایس هفسلف  فیرعت 

دبلط یم  يرتشیب  لاجم  عماج و  قیقحت  یسایس ، هفسلف  يارب  عماج  قیقد و  فیرعت  هئارا  .میزادرپ  یم  یسایس  ۀفسلف  فیرعت  هب  لاح 
نایب ار  یباراف  فیرعت  سپـس  داد و  میهاوخ  هئارا  نف  دیتاسا  زا  يددـعتم  فیراعت  ادـتبا  اذـل  تسا ؛ جراخ  ام  تصرف  ۀلـصوح  زا  هک 

.درک میهاوخ 

دوجو هعماج  رد  هک  نیا  تسایـس ، ۀـصرع  رد  .تسا  تسایـس  رب  مکاح  نالک  لـئاسم  لوصا و  زا  ثحب  یـسایس ، ۀفـسلف  زا  دارم  . 1
هک دنتـسه  یلئاسم  هلمج  زا  تسیچ ؛ زا  یـشان  تموکح ، ّتیعورـشم  دـشاب ؛ مکاح  دـیاب  یـسک  هچ  هن ؛ ای  تسا  يرورـض  تموکح 

(1) .تساهنآ نییبت  لّفکتم  یسایس  ۀفسلف 

مه تسا و  ریگارف  مه  هک  یشور  تسا ؛ تسایس  هلوقم  زا  ثحب  شور  رگنایب  هفسلف  هک  تسا  هفسلف  زا  يا  هخاش  یسایس ، هفسلف  . 2
یششوک یسایس  هفسلف  رگید ، ترابع  هب  .دنیوگ  یـسایس  ۀفـسلف  ار  یـسایس  لوصا  هب  تفرعم  ور  نیازا  .دراد  هجوت  هلئـسم  ۀشیر  هب 

تسا یششوک  یـسایس  هفـسلف  .تسا  ناسکی  یـسایس  لمع  تیاغ  اب  یـسایس  هفـسلف  عوضوم  .یـسایس  روما  تیهام  مهف  يارب  تسا 
(2) .اهنآ ةرابرد  نامگ  ياج  هب  یسایس ، روما  تیهام  هب  تفرعم  ندناشن  يارب 

فده اب  ًالوا  دنک ، یم  یسایس  هفسلف  فرص  ار  دوخ  شالت  هک  يرّکفتم  .یسایس  هشیدنا  زا  یصاخ  تروص  ینعی  یسایس  هفسلف  . 3
، هک نیا  ماجنارس  دناد و  یم  یفسلف  تایح  زا  یتروص  ار  یسایس  تایح  ًایناث  دنیـشن ؛ یم  لّمأت  هب  تسایـس ، رب  مکاح  قیاقح  فشک 

(3) .تسا تقیقح  فشک  یپ  رد  یسایس  هفسلف 

ص:49

ص 24. تسایس ، هفسلف  يزورون ، داوج  دمحم  ( 1 - ) 1
ص 3. ییاجر ، گنهرف  همجرت  تسیچ ، یسایس  هفسلف  سوارتشا ، وئل  ( 2 - ) 2

ص 15. هنایم ، ياه  هدس  نایاپ  ات  زاغآ  زا  برغ ، یسایس  یفسلف  خیرات  ملاع ، نمحرلادبع  ( 3 - ) 3
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یعقاو تخانـش  مهف و  يارب  وس  کی  زا  تلود  تردـق  راتخاس و  اـه ، فدـه  تیهاـم ، ةراـبرد  مظنم  رّکفت  ینعی  یـسایس  هفـسلف  . 4
ياـه يراوـشد  لـئاسم و  هب  نتخادرپ  فدـه  اـب  هک  ینهذ  يرکف و  تیلاـعف  سپ  .نآ  رییغت  اـی  ظـفح  يارب  رگید  يوـس  زا  تلود و 

(1) .دوش یم  هدیمان  یسایس  هفسلف  دریگ ، یم  تروص  اهنآ  عفر  لح و  یسایس و  یعامتجا و 

، تیمکاح دهعت ، تردق ، رادتقا ، تاواسم ، تلادع ، يدازآ ، لثم : یتاعوضوم  تسایس و  تیهام  هک  تسا  یثحبم  یسایس  هفـسلف  . 5
(2) .دهد یم  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار  یسایس  تکراشم  نارگید و  يارآ  لّمحت  قوقح ،

اهنت هک  دنشاب  هدش  يراذگ  هیاپ  یّلک  ياهرایعم  لوصا و  زا  يا  هتسد  رب  تسا  نکمم  یسایس  ياه  يروئت  اه و  هدیدپ  زا  يرایسب  . 6
اهنت هکلب  تخادرپ ؛ اهنآ  یفن  ای  تابثا  هب  یّسح  یبرجت و  رازبا  اب  ناوت  یمن  ور  نیازا  .دنتابثا  ای  یفن  لباق  ینالقع  لیلحت  هیزجت و  اب 

هفـسلف ار  اه  لیلحت  عون  نیا  هک  تخادرپ ، اهنآ  رب  مکاح  ینابم  لوصا و  تسایـس و  یلک  لئاسم  لیلحت  هیزجت و  هب  دیاب  لقع  هار  زا 
(3) .میمان یم  یسایس 

.دهد رییغت  زین  دنک و  ریسفت  هیجوت و  نییبت ، ار  اهنآ  ات  هدیشوک  هک  تسا  یسایس  یعامتجا -  ياهدادخر  باتزاب  یـسایس  ۀفـسلف  . 7
ياهدادخر هجیتن  ناونع  هب  یـسایس  ۀفـسلف  شرتسگ  دشر و  .دبایب  لح  هار  ای  دهد  خساپ  هرود  ره  ةژیو  تالـضعم  اه و  يراوشد  هب 

نوگانوگ ياهریوصت  .تسا  يوق  روصت  هوق  ناگدنراد  نایاناد و  نارّکفتم ، رادنپ  زا  رپ  نهذ  رد  اهنآ  باتزاب  یعامتجا و  یسایس _ 
ینوگانوگ یسایس  ياه  هفسلف  جراخ ، ناهج  زا  توافتم  ياه  نامز  رد 

ص:50

.نامه ( 1 - ) 1
ص 523. یسایس ، مولع  گنهرف  یشخباقآ ، یلع  ( 2 - ) 2

ص 25. مالسا ، یسایس  هفسلف  رب  یشرگن  یهالک ، باراد  لیعامسا  ( 3 - ) 3
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یـسارکومد مسیلانویـسان و  مسیرالوکـس ، ياه  هشیدنا  هدنریگربرد  مهدزون  هدس  دـیدج و  رـصع  یـسایس  هفـسلف  .دروآ  یم  راب  هب 
(1) .تسا

عوضوم هک  تسا  يزیچ  نامه  یسایس  ۀفسلف  مییوگب  هک  تسا  نآ  یسایس  ۀفسلف  فیرعت  هار  نیرتزیگنا  ثحب  ریغ  نیرت و  ناسآ  . 8
ییاه هلاسر  زباه ، ناتویول  یلوایکام ، رایرهش  وطسرا ، تسایس  نوطالفا ، ّتیروهمج  لثم  روهـشم  ياه  باتک  هلـسلس  کی  كرتشم 

يدازآ باـب  رد  يا  هلاـسر  تسینومک و  تسفیناـم  لـگه ، قح  هفـسلف  وسور ، یعاـمتجا  داد  رارق  كـال ، یندـم  تموـکح  هراـبرد 
(2) .تسا لیم  تراوتسا 

رارق یسرّرب  دروم  رگید  ياه  یتسه  اب  طابترا  رد  تموکح  تردق و  یتسه  ات  درک  زاغآ  یسانش  یتسه  اب  دیاب  ار  یسایس  ۀفـسلف  . 9
تموکح دوجو  ّتلع  تسیچ ؟ تموکح  ًاساسا  دراد ؟ دوجو  تموکح  ایآ  زا  دنترابع : یسایس  ۀفـسلف  رد  یـساسا  ياه  لاؤس  .دریگ 

؟(3) دنمادک تموکح  عاونا  تسیچ ؟ هب  تموکح  رارمتسا  رارقتسا و  تساجک ؟ ات  تموکح  ورملق  تسیچ ؟

« يرظن ۀفـسلف   » دوش یم  تادوـجوم  تخانـش  هب  طوـبرم  هچ  نآ  تسا : مسق  ود  یـسانش  ییاـبیز  تعانـص  دـیامرف : یم  یباراـف  . 10
ۀفـسلف ، » دوش یم  هدایپ  لمع  رد  هک  تسا  لمع  هب  طوبرم  هچ  نآ  هعیبطلادـعبام و  تاـیعیبط و  تایـضایر ، دـننام  دوش ؛ یم  هدـناوخ 
ۀفـسلف  » هک تسا  هلیمج  لاـعفا  هب  ملع  نآ  ۀتـسد  کـی  تسا : مسق  ود  زین  یلمع  ۀفـسلف  .دوش  یم  هدـیمان  یندـم » ۀفـسلف   » اـی یلمع »

هب اهرهـش  نانکاس  يارب  بوخ  ياهزیچ  اهنآ  ۀلیـسو  هب  هک  دوش  یم  يروما  تخانـش  لـماش  مود  ۀتـسد  دوش و  یم  هدـیمان  قـالخا »
تردق دیآ و  یم  تسد 

ص:51

ص 19. مهدزون ، هدس  دیدج  رصع  برغ ، یسایس  هفسلف  خیرات  ملاع ، نمحرلا  دبع  ( 1 - ) 1
ص 11. يدعسا ، یضترم  همجرت  یسایس ، هفسلف  نیتنیئوک ، ینوتنآ  ( 2 - ) 2

ص 47. تسایس ، ملع  یساسا  لئاسم  هداز ، تمشح  رقاب  دمحم  ( 3 - ) 3
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رومالا هفرعم  :» تسا یسایس » ۀفـسلف   » نامه نیا  هک  دوش  یم  لصاح  ناشیا  يارب  نآ  ظفح  اهرهـش و  يارب  هلیمج  ءایـشا  لیـصحت  رب 
رکذ لباق   (1) «. هیسایسلا هفسلفلا  یمست  مهیلع ، اهظفح  مهل و  اهلیصحت  یلع  هردقلا  و  ندملا ، لهال  هلیمجلا  ءایشالا  لصحت  اهب  یتلا 

(2) .تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  یباراف  طسوت  مالسا  ناهج  رد  راب  نیلوا  یسایس  هفسلف  حالطصا  هک  تسا 

یندم ملع 

ءزج ود  ملع  نیا  .دنک  یم  ثحب  يدارا  تاکلم  رَیِـس و  لاعفا و  زا  هک  تسا  هفـسلف  زا  یئزج  یندم  ملع  دـیامرف : یم  هلملا  باتک  رد 
لها يارب  هلضاف  تاکلم  لاعفا و  ظفح  داجیا و  زا  نآ  رگید  ءزج  دنک و  یم  ثحب  يرادنپ  یقیقح و  تداعس  زا  نآ  ءزج  کی  دراد 

.دراد دحاو  يانعم  یباراف  رظن  زا  تسایس  ملع  یندم و  ملع  نیاربانب   (3) .دیامن یم  ثحب  رهش 

تباون

(4) .تسا هزره  ناهایگ  هتسردوخ و  هتسرون و  هایگ  يانعم  هب  تغل  رد  هتبان ،»  » عمج تباون ،» »

رد تباون  دیامرف : یم  اذل  دراد ؛ رظن  دروم  دننام ، یم  هعماج  ياه  لگنا  ۀباثم  هب  هک  لهاج  رسدوخ و  دارفا  تباون ، ةژاو  زا  یباراف  اما 
(5) .هدییور تعارز  نیب  رد  هک  تسا  كاشاخ  راخ و  مکح  رد  ای  تسا  مدنگ  ةزره  ياه  فلع  مکح  رد  هعماج 

ص:52

ص 77. هداعسلا ، لیبس  یلع  هیبنتلا  ( 1 - ) 1
ص 167. یباراف ، یسایس  هشیدنا  اینرجاهم ، نسحم  ( 2 - ) 2

ص 67. مولعلاءاصحا ، ص 71 و  هلملا ، ( 3 - ) 3
ص 203. هعزتنم ، لوصف  ( 4 - ) 4

ص 87. راجن ، يرتم  يزوف  قیقحت  هیندملا ، هسایسلا  ( 5 - ) 5
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تلم

(1) .دوش یم  قالطا  دنشاب ، تلود  کی  وریپ  هک  روشک  کی  مدرم  ای  نید ، کی  ناوریپ  يانعم  هب  تغل  رد  تلم » »

(2) .دناد یم  نید  اب  فدارتم  ار  تلم  ةژاو  یباراف  یلو 

تّیعورشم

(3) .تسا هدمآ  نوناق  اب  قباطم  ندوب و  ینوناق  يانعم  هب  تغل  رد  ّتیعورشم » »

، دـشاب هتـشاد  ار  تموکح  تردـق و  نتفرگ  تسد  رد  تیمکاـح و  ّقح  هک  یـسک  هب  تسا : نیا  ّتیعورـشم  زا  روظنم  حالطـصا  رد 
دراد و تیناقح  شتموکح  هک  یسک  ینعی  ؛(5)  ّتیناقح ینعی  ّتیعورشم ، تفگ  ناوت  یم  سپ   (4) .دراد ّتیعورشم  دوش  یم  هتفگ 

.تسا تیمکاح  قح  ياراد  شدوخ 

یلقع هیجوت  مکاح  تردـق  لامعا  هک  يروط  هب  تسا ؛ مکاح  هاگتـسد  ندوب  ینوناق  تیناـقح و  هلاـسر ، نیا  رد  ّتیعورـشم  زا  دارم 
.دبایب

تیلوبقم

ماـظن کـی  ياهروتـسد  يارجا  تیمکاـح و  لاـمعا  يارب  مدرم  فرط  زا  ناـمکاح  باـختنا  لوبق و  شریذـپ ، ياـنعم  هب  تیلوـبقم » »
.دوب دهاوخ  دارم  انعم  نیمه  هلاسر  نیا  رد   (6) .تسا یسایس 

ص:53

ص 201. هعزتنم ، لوصف  ( 1 - ) 1
ص 46. هلملا ، ( 2 - ) 2

ص 115. تسایس ، هفسلف  يزورون ، داوج  دمحم  ( 3 - ) 3
ص 10. ج 1 ، اه ، خساپو  اه  شسرپ  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 4 - ) 4

ص 11. نامه ، ( 5 - ) 5
ص 396. تالاقم ،) هعومجم  ، ) تیلوبقم تیعورشم و  تیروهمج ، نایبکاوک ، یفطصم  ( 6 - ) 6
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ثحب یخیرات  هنیشیپ 

.تسا هدوب  حرطم  ناتـساب  يامکح  نیب  رود  ياه  هتـشذگ  زا  هک  تسا  یتاعوضوم  نیرت  هقباس  اب  نیرت و  باذج  زا  یـسایس  هفـسلف 
یم هلضاف » هنیدم  ، » دنشاب هتسر  سوه  يوه و  زا  دنشاب و  هدیسر  یلمع  یملع و  لامک  هب  نآ  دارفا  هک  ار  يرشب  لماک  عامتجا  نانآ 
زین نوطالفا  طارقـس و  زا  شیپ  یّتح  .ددرگ  یم  زاب  يرـشب  تاعامتجا  نیتسخن  هب  عوضوم ، نیا  ثحابم  ۀنیـشپ  دـیاش  دـنا و  هدـیمان 

هب دیاش  رما  نیا  .دوش  یم  هتخانش  هشیدنا  نیا  سّسؤم  ناونع  هب  نوطالفا  ًالومعم  اما  دندیشیدنا ، یم  هراب  نیارد  هک  دنا  هدوب  يدارفا 
(1) .تسا هداهن  ياجرب  دروم  نیا  رد  ینّودم  رثا  هک  تسا  یسک  نیلوا  نوطالفا ، هک  دشاب  لیلد  نیا 

، تشوـن باـتک  دروـم  نیا  رد  هک  یناـسک  هلمج  زا  .تـسا  هدوـب  نادنمـشیدنا  هجوـت  دروـم  هراوـمه  هلئـسم  نـیا  نوطـالفا ، زا  سپ 
ییادـخ و ینامـسآ  رهـش  ود  زا  نیتسوگآ  باتک  نیا  رد  .تشاذـگ  مان  ادـخ  رهـش  ار  دوخ  باتک  وا  .دوب  354-430 م )  ) نیتسوگآ
، ادخ رهـش  حرط  زا  نیتسوگآ  فده  .دنتـسه  ادـخ  بوخ  بّذـهم و  ناگدـنب  ینامـسآ ، رهـش  نانکاس  هک  دـنک  یم  دای  ینیمز  رهش 
: دنتـسه شمارآ  حلـص و  عون  ود  یپ  رد  يویند  عماوج  مامت  دیوگ : یم  وا  .حلـص  يرگید  و  تلادـع ، یکی  تسا : فدـه  ود  ققحت 

نادنورهش صوصخم  هک  يدبا  شمارآ  يرگید  دوش و  یم  رهـش  ياضعا  بیـصن  شدوس  تسا و  ینیـشنرهش  رد  هک  شمارآ  یکی 
(2) ....تسا توکلم 

دندرک و لابند  ار  هشیدنا  نیا  مالسا  ناهج  رد  ریـصن ، هجاوخ  انیـس و  نبا  یباراف و  نوچ  ینادنمـشیدنا  ناگرزب و  یطـسو  نورق  رد 
راثآ

ص:54

رغـصا یلع  همجرت  نایدا ، عماج  خـیرات  ساـن ، یب  ناـج  .ر ك : زین  ص 233 ؛ وزارت ، رد  خـیرات  بوـک ، نیرز  نیـسحلادبع  ( 1 - ) 1
ص 643. تمکح ،

.368-338 یمالسالا ، خیش  داوج  همجرت  یسایس ، هشیدنا  نادنوادخ  رتساف ، لکیام  ( 2 - ) 2
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(1) .تفرگن رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  نانچ  نآ  اما  دنداهن ، ياج  رب  دوخ  زا  هراب  نیارد  يدنمشزرا 

.تشاذگ ایپوتا »  » ار دوخ  باتک  مان  وا  .دوب  1478-1535 م )  ) روم سمات  تسا ، هدز  ملق  عوضوم  نیا  رد  هک  یناسک  زا  رگید  یکی 
...دنا و هدش  هتخاس  یلاع  روط  هب  همه  هک  دراد  گرزب  رهـش  راهچ  هاجنپ و  هک  دشک  یم  ریوصت  هب  ار  يا  هریزج  باتک  نیا  رد  يو 

(2) «. ...و دنتسه  دنبیاپ  تدش  هب  اه  شزرا  قالخا و  هب  یگمه  دنراد و  یگدولآ  زا  رود  هب  هنوگادخ و  یگدنز  رهش ، ره  نانکاس 

توافتم یلابقتـسا  تفرگ ، رارق  یبرغ  نادنمـشیدنا  هجوت  نوناک  رد  عوضوم  نیا  هک  نآ  زا  دعب  مهدزناپ و  مهدراهچ و  نورق  رد  اما 
رکفت زرط  رد  تسا ، هدـش  هدـیمان  يرگنـشور  ةرود  هک  هرود  نیا  رد  .تـفرگ  تروـص  هشیدـنا  نـیا  هـب  تبـسن  لـبق  ياـه  هرود  زا 

هب هک  دش  یم  یشان  یتعنـص  یملع و  یعامتجا ، یـسایس ، فرگـش  تالوحت  زا  هک  دمآ  دیدپ  میظع  یـشخرچ  یبرغ ، نادنمـشیدنا 
.دوب هتسویپ  عوقو 

رارق هجوت  دروم  ار  مدرم  يویند  روما  اهنت  درک و  ادج  تیونعم  نید و  زا  ار  دوخ  هار  لماک ، روط  هب  تسایس  میظع ، شخرچ  نیا  رد 
رگیدـکی زا  يدـح  هب  ود  نیا  .تفرگ و  رارق  نآ  درکراـک  هطیح  رد  يورخا  يونعم و  روـما  ًافرـص  درک و  اـهر  ار  اـیند  زین  نید  .داد 

.دش رجنم  تسایس  زا  نید  ةزوح  لماک  ییادج  هب  هک  دنتفرگ  هلصاف 

، نامکاح هنامحر  یب  ياه  متس  ملظ و  لیلد  هب  یسایس  رکفت  نآ ، ياه  همین  ات  یّتح  متسیب و  نرق  لیاوا  ات  هنافسأتم  مالـسا  يایند  رد 
ورف یلک  هب 

ص:55

ص 12. ایند ، رهش  ات  رهش  يایند  زا  یمتاخ ، دمحم  دیس  ( 1 - ) 1
ص 135-67. يردان ، راشفا  ردان  يروشآ و  شویراد  همجرت  ایپوتا ، روم ، سمات  ( 2 - ) 2
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هچرگ .دوب  هدمآ  دوجو  هب  صخشم  يا  هفـسلف  نودب  مینک ، یم  هدهاشم  نامز  زا  عطقم  نیا  رد  ار  یـسایس  یـشبنج  رگا  دوب و  هتفخ 
هک تسور  نیازا  .دنا  هتشادن  یتخانش  هنوگ  چیه  مالسا ، زا  یحطس  عالطا  یتشم  زج  یلو  دوب ، یمالـسا  اهنآ ، زا  يا  هدع  ياهراعش 

.دننک یم  لوفا  ناهگان  یتدم  زا  سپ  اهنآ  رتشیب  مینیب  یم 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  اب  هک  تسا  رـشب  ياهوزرآ  وزج  دـنیوگ  یم  امکح  هک  یطیارـش  اب  هلـضاف  هنیدـم  هتبلا 
بات بت و  ناریا ، یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هناتخبشوخ  اما  هللاءاش ، نا  درک  دهاوخ  ادیپ  ققحت  ّتیرشب  يوزرآ  نیا  فیرـشلا 

زاس هنیمز  يرشب و  هعماج  لامک  بجوم  دنیشنب و  رمث  هب  كرابم  لاهن  نیا  هللاءاش  نا  تسا  دیما  هک  هتفرگ  جوا  یسایس  ياه  هشیدنا 
.ددرگ مهارف  ترضح  نآ  هلضاف  هنیدم 

دیشک رایسب  تمحز  عوضوم  نیا  رد  تشون و  هلـضاف  هنیدم  تیفیک  رد  يدنمـشزرا  ياه  باتک  هک  تسا  ییامکح  هلمج  زا  یباراف 
هنافّـسأتم دش ، هراشا  هک  روط  نامه  اما  دنک ، افیا  یـساسا  شقن  يرـشب  هعماج  لامک  ییافوکـش و  دـشر و  رد  ات  درب  ناوارف  جـنر  و 

هقالع و نآ  هب  تبسن  ناملسم ، نادنمشیدنا  دش و  يرهم  یب  یباراف  یعامتجا  یسایس -  ۀناصلخم  هنازوسلد و  ياه  هشیدنا  هب  تبسن 
دراو همجرت و  ییاپورا  ياه  نابز  رگید  نیتال و  نابز  هب  یتقو  یباراـف  راـثآ  مالـسا ، ناـهج  فـالخرب  .دـندادن  ناـشن  نادـنچ  لاـبقا 

.دنداد رارق  يرادرب  هرهب  يدج و  هعلاطم  دروم  ار  وا  يارآ  اسیلک ، بابرا  یتح  نادنمشناد و  دش ، یبرغ  ياهروشک 

رت و هدـش  هتخانـش  یبرغ ، نادنمـشیدنا  ناـیم  رد  یـسایس ، زادرپ  هیرظن  فوسلیف و  کـی  ناوـنع  هب  یباراـف  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب 
.تسا یمالسا  قرش  زا  رتراذگرثا 

ص:56
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تسا و وطسرا  نوطالفا و  فرص  دلقم  وا  هک  دنتخادرپ  یباراف  راثآ  یـسررب  قیقحت و  هب  ضرف  شیپ  نیا  اب  یبرغ  نادنمـشیدنا  هتبلا 
دننک یم  هدنـسب  هلمج  نیا  هب  دشن ، ادیپ  ینانوی  عبنم  يدروم  رد  مه  رگا  دـشاب و  هتـشاد  ینانوی  عبنم  کی  دـیاب  هتفگ ، یباراف  هچره 

هب نوطالفا  دننامه  ار  یباراف  هلضاف  ۀنیدم  اذل  .دش  دهاوخ  ادیپ  ًادعب  یلو  دراد ، عبنم  ینعی   (1) ؛» تسا هدشن  ادیپ  یعبنم  زونه  ات   » هک
(2) .دنا هدرک  مهتم  ندوب  یلمعریغ  ییایپوتا و 

نادنمشیدنا رظنم  زا  هدش ، هتشون  یمالسا  عماوج  رد  یباراف  ياه  هشیدنا  دروم  رد  هک  یتالاقم  اه و  باتک  زا  يرایـسب  تهج  نیا  زا 
ای دـنا ، هدرکن  هعجارم  یباراف  دوخ  راثآ  هب  ًامیقتـسم  هدرک و  هدافتـسا  عبنم ، ناونع  هب  یبرغ  ياه  باتک  زا  (3) و  هتفریذپ ریثأت  یبرغ 

طقف مه  دـیاش  هدرک و  هعلاطم  ار  وا  ياه  باتک  یخرب  هکلب  هتفرگن ؛ رظن  رد  شراثآ ، ۀـعومجم  رد  ار  یباراف  يرکف  هموظنم  هک  نیا 
رب هک  تسا  یمتـس  نیرت  گرزب  عقاو ، رد  نیا  هک  دـنا  هداد  رارق  هجوت  دروم  تسا ، هلـضاف  هنیدـم  هک  ار  یباراف  باتک  نیرتروهـشم 

ناهج رد  هفسلف  خیرات  باتک  زا  ار  يا  هلمج  هنومن ، يارب  .دنا  هتشاد  اور  یباراف 

ص:57

ص 154. یمالسا ، هفسلف  سسؤم  یباراف  يرواد ، اضر  ( 1 - ) 1
لاس هرامـش 1 ، یـسایس ، مولع  همانلـصف  .تسا  هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  يربهر » هقف   » هلاـقم يادـتبا  رد  اـینرجاهم  نسحم  ( 2 - ) 2

.تسا هتخادرپ  هلئسم  نیا  هب  نآ  رگید  ياج  دنچ  یباراف و  هشیدنا  رد  تلود  باتک  راتفگشیپ  رد  نینچ  مه  ص 116 و  ، 1377
، هدروآ هچ  نآ  یلو  تسا ، هتفرگ  نوطالفا  زا  ار  دوخ  دـیاقع  زا  يرایـسب  یباراف  دنـسیون : یم  رجلا  لیلخ  يروخافلا و  اـنح  ( 3 - ) 3
: دسیون یم  یبلحرتکد  ص 444 . یمالـسا ، ناهج  رد  هفـسلف  خـیرات  .تیعقاو  ات  دراد  یلاثم  یلایخ و  هبنج  رتشیب  نوطالفا ، فالخرب 

تیروهمج یناعم  دـیاب  هک  درب  ناـمگ  ور  نیازا  دوب ؛ یقرـش  یباراـف  .دوش  یم  رود  یعقاو  تاـیح  زا  تسایـس  رد  هنافّـسأتم  یباراـف 
تسرد هن  نوطالفا  نانخس  هک  تشادن  هجوت  ای  تسناد  یمن  هک  یلاحرد  دوش ؛ هصالخ  فوسلیف  ناطلس  صخش  دوجو  رد  نوطالفا 

ققحت هک  دشاب  هدرب  یپ  تسیاب  یم  ریزگان  یباراف  دسیون : یم  تیانع  دـیمح  رتکد  ص 179 . یناریا ، هفـسلف  خیرات  .یلمع  هن  دوب و 
ص 548. ناریا ، تسایس  ملع  ردپ  .تسا  نکممریغ  یعقاو  يایند  رد  وا ، بولطم  لامک  تموکح 
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يارآ باتک  لیلحت  هب  هک  تسا  نیا  ناشـشور  دننک ، یم  قیقحت  یباراف  یـسایس  هفـسلف  ةرابرد  هک  یناسک  : » مینک یم  لقن  یمالـسا 
نودب دنیآرب و  وا  یفـسلف  بتک  رگید  اب  باتک  نیا  طابترا  ياه  هتـشر  نتفای  ددصرد  هک  نآ  نودب  دننک ؛ افتکا  هلـضاف  هنیدـم  لها 

، لاعتم دـنوادخ  يرای  هب  اـم  یلو   (1) «. دـنهد رارق  یـسررب  دروم  ار  وا  رگید  بتک  باـتک ، نیا  ثحاـبم  وـترپ  رد  دـنهاوخب  هک  نیا 
....اءاش نا  تشاد ، میهاوخ  رظن  رد  ار  وا  يرکف  هموظنم  وا و  راثآ  عومجم  هدومن و  هعجارم  یباراف  بتک  هب  ًامیقتسم 

دنا هتشون  یباراف  ةرابرد  يدنمشزرا  ياه  باتک  اینرجاهم  نسحم  ینامرک و  زانرف  رتکد  یناکدرا و  يرواد  رتکد  ریخا  ياه  لاس  رد 
يراک زونه  هیقف ، تیالو  اب  نآ  قیبطت  هلضاف و  هنیدم  تسایر  ةرابرد  اما  دنا ، هدرک  ادا  یمالسا  هفسلف  سـسؤم  ناونع  هب  ار  وا  قح  و 

.دنک رپ  ار  دوجوم  ألخ  نیا  همان ، نایاپ  نیا  میراودیما  هک  هدشن  ماجنا 

ره رد  لاّعف  لقع  اب  لصّتم  میکح و  سیئر  هک  هدش  ییایپوتا  هب  مهتم  هلـضاف ، هنیدـم  تسایر  ثحب  رد  یباراف  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
هنیدم ياسؤر  همه  هن  دناد ، یم  لاّعف  لقع  اب  لصّتم  ار  هلضاف  هنیدم  لوا  سیئر  طقف  یباراف  هک  نیا  زا  لفاغ  دوش ؛ یمن  تفای  ینامز 

هب یحطـس  هاگن  اب  هن  دوش ، یم  هدافتـسا  اهنآ  نیب  عمج  هسیاقم و  زا  یباراـف و  راـثآ  رد  رظن  ّتقد  هجوت و  اـب  بلطم  نیا  ار و  هلـضاف 
تسایر ثحب  رد  یباراف  تارابع  زا  يدهاوش  اب  یباراف و  ياه  باتک  عومجم  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  هلئسم  نیا  ام  اذل  .وا  راثآ  زا  یکی 

.هللا ءاش  نا  ییایپوتا ، هن  تسا ، یلمع  حرط  کی  یباراف  هلضاف  هنیدم  هک  درک  میهاوخ  تابثا  منیک و  یم  نایب  هلضاف  هنیدم 

ص:58

ص 435. یمالسا ، ناهج  رد  هفسلف  خیرات  رجلا ، لیلخ  يروخافلا و  انح  ( 1 - ) 1
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یباراف یسایس  ۀفسلف  ینابم  لوصا و  - 2

یتسه بتارم  دوجو و  لوا : راتفگ 

همدقم

ریبعت هب  .تسا  هتفرگ  لکش  یمالسا  فراعم  گنهرف و  بلاق  رد  هک  دناد  یم  يونعم  روما  ار  هلضاف  هنیدم  يانبریز  يدابم و  یباراف ،
ملع تسا و  هداهن  انب  یلاعت  يراب  تاذ  زا  تعاطا  دیحوت و  يانبمرب  ار  هلضاف  ۀنیدم  نامتخاس  یمالسا ، میلاعت  وترپ  رد  یباراف  رگید ،
یم نایب  ار  يرظن  هفـسلف  ادتبا  شیوخ  یـسایس  راثآ  زا  يرایـسب  رد  وا  تهج  نیمه  هب  .تسا  هتخاس  ینتبم  يرظن  هفـسلف  رب  ار  یندم 

لوصا ناسنا  دیاب  تسایس ، لئاسم  نایب  زا  لبق  هک  دنک  یم  حیرصت  هسایّـسلا  باتک  رد  .دوش  یم  تسایـس  ثحب  دراو  سپـس  دنک و 
...اـهلک تادوجوملا  لـّمأتی  نأـب  ًاـعناص  هئازجاو  ملاـعلا  اذـهل  ّنا  ملعی  نا  وه  ءرملا  هب  يدـتبی  نا  یغبنی  اـم  لوا  ّنا  :» دـنادب ار  تفرعم 

(1) «. هتاذب ٌدرفنم  ملاعلا  بابسا  ببسف 

ص:59

ص 11. هسایّسلا ، ( 1 - ) 1
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ياهراک هار  هب  سپـس  هدـش و  نایب  تسایـس  ینابم  لوصا و  ادـتبا  هک  هتفای  ریرقت  تروص  نیا  هب  یباراف  یـسایس  راثآ  رتشیب  نیاربانب 
هداعسلا و لیصحت  هسایسلا و  یف  هلاسر  هیندملا و  هسایسلا  هلـضاف و  هنیدم  لها  يارآ  دننام  تسا ؛ هدش  هتخادرپ  یـسایس  یعامتجا و 

.هداعسلا لیبس  یلع  هیبنتلا 

یخرب رد  هّلملا و  هعزتنم و  لوصف  دـننام  هدـش ؛ هراشا  نآ  ینابم  لوصا و  هب  یندـم ، ملع  زا  دـعب  يو ، یـسایس  راثآ  زا  یخرب  رد  اـّما 
.مولعلاءاصحا دننام  هدش ؛ هتفرگ  ضورفم  ًالماک  یندم  ملع  ینابم  لوصا و  رگید ،

يانبریز هکلب  دـناد ؛ یمن  ادـج  نآ  يرظن  هفـسلف  زا  ار  یندـم  ملع  هک  هتفای  بیترت  ساـسا  نیارب  یباراـف  يرکف  هموظنم  یلکروط  هب 
ناسنا هک  تسا  باوص  تلیـضف و  ینامز  لمع  دـیامرف : یم  هعزتنم  لوصف  رد  يو  .دـهد  یم  رارق  ینید  تفرعم  ار  یـسایس  ثحاـبم 

ار اهنآ  هاـگیاج  نأـش و  تادوجوم و  بتارم  دـهد و  صیخـشت  يرادـنپ  لـیاضف  زا  ار  یقیقح  لـیاضف  دسانـشب و  ار  لـیاضف  ًـالماک 
نآ زا  دنک و  ادا  لماک  روط  هب  تسا ، هتسیاش  هک  نانچ  نآ  ار  شّقح  دهد و  رارق  شدوخ  هاگیاج  ماقم و  رد  ار  يزیچ  ره  ات  دسانشب 

ناسنا یتاذ  بولطم  هک  یتداعس  نامه  دبای ؛ تسد  یقیقح  تداعـس  صیخـشت  هب  هلیـسو  نیدب  ات  دیامن  بانتجا  تسین ، هتـسیاش  هچ 
هک دـنادب  و  عیانـصلا » هیلمعلا و  لـیاضفلا  نوکل  أدـبم  ًاببـس و  هّیرکفلا  لـیاضفلا  هّیرظنلا و  لـیاضفلا  نوکت  فـیک  فرعیو  :» تساـه

(1) .دنوش یم  تاعانص  یلمع و  لیاضف  أدبم  ببس و  يرکف ، يرظن و  لیاضف  هنوگچ 

هب ندیـسر  ياهراک  هار  هب  ناوت  یمن  تسا ) یمالـسا  ینیب  ناـهج  ناـمه  هک   ) يرظن لـیاضف  زا  یهاـگآ  تخانـش و  نودـب  نیارباـنب 
تسد یقیقح  تداعس 

ص:60

ص 97. یهاشکلم ، نسح  همجرت  هعزتنم ، لوصف  . 1 ( 1 - ) 1
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سپ .دراد  شیارگ  وس  نادـب  شلامعا  دـناد ، یم  هک  ار  هچره  تسا و  شیوخ  رّکفت  یهاگآ و  تخانـش و  ریـسا  ناـسنا  اریز  تفاـی ،
.دوش یم  راکشآ  اج  نیا  زا  یندم  ملع  ینابم  نییبت  ترورض 

تداعـس هب  ندیـسر  يارب  یلمع  ياـهراک  هار  هک  نید  عورف  دوش و  یم  میـسقت  عورف  لوصا و  هب  نید  هکروط  ناـمه  نیا  رب  هوـالع 
يرظن تمکح  هب  زین  هفـسلف  درادن ، ناکما  نید  عورف  هب  لمع  نید ، لوصا  زا  یهاگآ  نودب  دشاب و  یم  نید  لوصا  رب  ینتبم  تسا ،
تمکح رب  ینتبم   (1)، تسا هعماج  تداعـس  ةدننک  نیمأت  یباراف  هاگدید  زا  هک  یلمع  تمکح  دوش و  یم  میـسقت  یلمع  تمکح  و 

نیارب .دنـشاب  هتـشاد  حیحـص  دیاقع  ءارآ و  مدرم  هک  دنک  یم  ادیپ  ققحت  یتقو  هلـضاف  ۀنیدم  یباراف  هاگدید  زا  .دوب  دـهاوخ  يرظن 
لها يارآ  تسوا ، یـسایس  رّکفت  ییاـهن  لوصحم  هک  ار  شیوخ  یـسایس  رثا  نیرخآ  نیرتـهب و  یباراـف  هک  تسین  تهج  یب  ساـسا 
کی رد  دهد و  یم  صاصتخا  تادوجوم  رودص  تیفیک  یـسانشادخ و  هب  ار  نآ  ثحابم  مظعا  تمـسق  دهن و  یم  مان  هلـضاف  هنیدم 

.دزادرپ یم  هلضاف  ۀنیدم  مدرم  يارآ  نییبت  هب  نآ  لصف 

یم حرطم  ار  یسانشادخ  ثحابم  ادتبا  هیندملا ، هسایّسلا  هلضاف و  هنیدم  لها  يارآ  ینعی  شدوخ ، یـسایس  رثا  ود  رد  تهج  نیمه  هب 
.دنک

دوجو ملاع  بتارم 

: دنک یم  میسقت  هبترم  تمسق و  شش  هب  ار  تادوجوم  ملاع  بتارم  هیندملا  هسایسلا  رد  یباراف 

؛ دراد رارق  لوا  ۀبترم  رد  تسا و  دنوادخ  تاذ  نامه  هک  لوا ، ببس  . 1

ص:61

ص 76 و 77. هداعسلا ، لیبس  یلع  هیبنتلا  ( 1 - ) 1
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؛ دراد رارق  مود  ۀبترم  رد  هک  دنناد  یم  یلقع  تادرجم  لوقع و  ار  نآ  یباراف  دوخ  هلمج ، زا  هفسالف و  هک  یناوث ، بابسا  . 2

؛ دراد رارق  موس  ۀبترم  رد  تسا ، تعیبط  رب  مکاح  یناوث و  تادوجوم  ۀبترم  نیرخآ  هک  لاّعف ، لقع  . 3

؛ دراد رارق  مراهچ  ۀبترم  رد  هک  سفن ، . 4

؛ دراد رارق  مجنپ  ۀبترم  رد  هک  تروص ، . 5

.دراد رارق  مشش  ۀبترم  رد  هک  هّدام ، . 6

هب فوصوم  زگره  تسا و  هناگی  ملاع و  يادخ  وا  دراد و  رارق  لوا  ۀبترم  رد  لوا ، ببس  دیامرف : یم  لوا  ببس  ةرابرد  یباراف  سپس 
.دنتسه ریثک  همه  رگید  بتارم  تادوجوم  یلو  دشاب ، یمن  ترثک 

رد نکل  دنـشاب ، یمن  مسج  دوخ  رخآ ، ۀـبترم  هس  اما  دنمـسج ، رد  عقاو  هن  دنمـسج و  هن  لوا ، ۀـبترم  هس  هناـگ ، شـش  بتارم  نیا  زا 
.دنتسه مسق  شش  رب  مه  ماسجا  دنا و  هتفرگ  رارق  ماسجا 

؛ ینامسآ ماسجا 

؛ قطان ناویح  ای  یناسنا  مسج 

؛ قطان ریغ  ناویح  ای  یناویح  مسج 

؛ یتابن مسج 

؛ یندعم مسج 

(1) .هعبرا رصانع 

(2) .دنمان یم  ماسجا » ملاع   » ار هناگ  شش  ماسقا  نیا  ۀعومجم 

ص:62

ص 31. هیندملا ، هسایسلا  ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2
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تهج اذـل  .دراد  دـنوادخ  تافـص  تاذ و  دروم  رد  یلّـصفم  ثحب  یباراف ، هیندـملا  هسایّـسلا  هلـضاف و  هنیدـم  لها  يارآ  باـتک  رد 
.میروآ یم  ار  نآ  ۀصالخ  راصتخا ، تیاعر  بلاطم و  سوئر  اب  ییانشآ 

ادخ تافص  تاذ و 

ناهج يادخ  يو  هک  میشاب  هتشاد  داقتعا  نینچ  دیاب  تسا ، تادوجوم  نیتسخن  ببـس  هک  لوا  دوجوم  دیامرف : یم  هراب  نیارد  ناشیا 
(1) .دنتسه ماسجا  يدوجو  ّتلع  یناوث ، تادوجوم  دشاب و  یم  لاّعف  لقع  یناوث و  تادوجوم  دوجو  يارب  نیتسخن  ببس  تسا و 

تادوجو مدـقا  لـضفا و  دـنوادخ  دوجو  سپ  تسین ؛ یلاـخ  صقن  زا  دـشاب ، هچره  وا  زج  تساّربـم و  صیاـقن  ۀـمه  زا  لوا  دوجوم 
.دراد رارق  بتارم  نیرتالاب  رد  يدوجو ، لامک  تهج  زا  نآ و  ياحنا  نیرتالاب  رد  يدوجو ، تلیضف  ظاحل  زا  .تسا 

، تسا داسف  نوک و  لباق  هک  ماـسجا  تاـقبط  رد  مدـع  اریز  دـشاب ، طولخم  بوشم و  وا  دوجو  اـب  یمدـع  تسین  نکمم  تهج  نیازا 
اریز تسین ، نکمم  وا  يارب  هوقلاب  دوجو  نیارباـنب   (2) .دراد ار  دوجو  تینأش  هک  يزیچ  دوجوال  زا  تسا  تراـبع  مدـع  دراد و  رارق 

.تسا لعفلاب  دوجو  فرص و  وا  دوجو 

وا زا  ار  شیاـقب  ماود و  اـت  دـشاب  جاـتحم  يرگید  زیچ  هب  هک  نآ  نودـب  تسا ؛ شیوخ  تاذ  هب  مئاـق  یلزا و  وا  دوـجو  تهج  نیدـب 
يدوجو یتسه  ملاع  رد  تسا و  یفاک  شدوجو  ياقب  ماود و  رد  شدوخ  تاذ  هکلب  دریگب ؛

ص:63

.نامه ( 1 - ) 1
.دنک یم  فیرعت  ار  هکلم  مدع  تهج  نیا  زا  قلطم ؛ مدع  هن  تسا ، هکلم  مدع  یباراف ، روظنم  ( 2 - ) 2
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یلعاف ّتلع  هن  يروص و  يّدام و  ّتلع  هن  درادن ؛ یتّلع  وا  سپ  .دهد  ینوزف  ار  وا  ای  دشاب  وا  ۀبترم  رد  ات  تسین  نکمم  ًالـصا  وا  لثم 
(1) .تسا ءایشا  ۀمه  ّتلع  دوخ  هکلب  ییاغ ؛ و 

رد يو  يارآ  هک  درک  ناعذا  دیاب  تسا و  هتخادرپ  دنوادخ  تافص  نییبت  هب  لصف  شـش  یط  رد  هلـضاف  هنیدم  لها  يارآ  رد  یباراف 
.تسا هتشاد  قیمع  ریثأت  یمالسا  ۀفسلف  رد  تسا و  دشر  نبا  انیس و  نبا  ۀفسلف  ساسا  دنوادخ ، تافص  تاذ و 

ضیف ۀلئسم 

فرط کی  زا  هک  تخیگنارب  ار  یباراف  هجوت  هلئـسم  نیا  .تسا  ترثک  اب  نآ  طابترا  تدـحو و  ۀلئـسم  هفـسلف ، مهم  لـئاسم  زا  یکی 
...و تباث  طیـسب ، هّدام ، زا  ادـج  دـحاو ، دوجوم  ادـخ  رگید  فرط  زا  میراد و  ار  دـحاولا » الا  هنع  ردـصی  دـحاولا ال   » یناهرب ةدـعاق 
ملاع دهد ، تسد  زا  ار  شیوخ  ّتینادحو  هک  نآ  نودب  هنوگچ  و  تسا ؟ هنوگچ  هّدام  ملاع  اب  تدحو  نیع  رد  وا  طابترا  سپ  .تسا 

؟ تسا هدش  رداص  وا  زا 

ۀیرظن تحارص  هب  هک  یفوسلیف  نیتسخن  تفگ  ناوت  یم  ظاحل  نیدب  .درک  نییبت  لح و  ضیف ، ۀلئسم  قیرط  زا  ار  لکـشم  نیا  یباراف 
ار لوقع  یلوط  ترثک  درک و  ماغدا  دحا ) زا  لقع  رودص   ) نیطولف ةویـش  هب  تدحو  زا  ترثک  رودص  ۀـیرظن  اب  ار  سویملطب  كالفا 

.تسا هدوب  یباراف  دومن ، جاتنتسا  صّخشم  ددع  اب 

مه هک  دوش  یماظن  هب  لئاق  دوجو ، ملاع  ةرابرد  هک  درکیور -  نیا  اب  يو  .تسا  یمالسا  هفسلف  رد  ضیف  ۀیرظن  یلصا  نِّودم  یباراف 
مه لقع و  اب 

ص:64

ص 37 و 38. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
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ّتلع وا  ملع  سپ  دـمآ ؛ دـیدپ  دوب  ملاع  دوخ  تاذ  هب  وا  هک  ثیح  نآ  زا  وا ، زا  ملاع  دـیامرف : یم  دـشاب -  قفاوم  نید  تایرورـض  اب 
(1) .تسا ملاع  دوجو 

، دوش دوجوم  زیچ  نآ  ات  دـشاب  ملاع  يزیچ  هب  ادـخ  هک  تسا  یفاک  تسا و  رـصحنم  ادـخ  ملع  رد  طقف  ملاع ، رودـص  یباراف  رظن  زا 
ةّوق ادـخ  لّقعت  رگید ، ریبعت  هب  .دـیآ  یم  دـیدپ  ملاع  شدوخ ، تاذ  رد  دـنوادخ  لّـقعت  دّرجم  هب  تسا و  لـعفلاب  ملع  ادـخ  ملع  اریز 

.تسین تلآ  نامز و  هب  يزاین  تسا و  نامه  ندش ، قلخ  نامه و  ندرک ، لّقعت  .تسا  قلخ  ضیف و 

بجوم یلاعت  يراب  تاذ  يارب  تسین و  یلاعت  يراب  فدـه  تیاغ و  ءایـشا ، ندـمآ  دوجو  هب  ملاع و  رودـص  نیا  دـیامرف  یم  یباراف 
(2) .درادن قلخ  هب  جایتحا  ادخ  اریز  تسا ، ردام  ردپ و  دوجو  تیاغ  هک  دنزرف  لیبق  زا  دوش ؛ یمن  لامک 

دحاو زا  ترثک  رودص 

رگا دوش و  رداص  دحاو  ءیـش  کی  دیاب  دنوادخ ، تاذ  زا  دحاولا » الا  هنع  ردصیال  دحاولا   » ةدعاق قبط  تسا و  دحاو  دنوادخ  تاذ 
ره زا  هک  تسا  ددعتم  تاهج  ياراد  یلاعت  يراب  تاذ  هک  دوب  دهاوخ  انعم  نادب  نیا  دشاب ، دّدعتم  هکلب  دشابن ، دـحاو  تسخن  رداص 

طیـسب دـحاو و  يراب ، ِتاذ  هک  دوب  نیا  ام  لوا  ضرف  اریز  تسا ، ضرف  فـالخ  لاـحم و  نیا  تسا و  هدـش  رداـص  يدوجوم  یتهج 
(3) .تسا

هک تهج  نآ  زا  .تسا  يراب  تاذ  هب  دوجولا  بجاو  هتاذـب و  دوجولا  نکمم  هک  تسا  لوا  لـقع  يراـب ، تاذ  زا  تسخن  رداـص  نیا 
هللااب دوجولا  بجاو 

ص:65

ص 4. هیبلق ، يواعد  ص 55 و 56 و  نامه ، ( 1 - ) 1
ص 55. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 2 - ) 2

ص 4. تاقرافملا ، تابثا  یف  هلاسر  ص 5 ؛ ریبکلا ، نونیذ  هلاسر  ( 3 - ) 3
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بجاو وـس  کـی  زا  اریز  تسین ، یلاـخ  بیکرت  زا  تسا ، دوـخ  تاذ  هب  دوـجولا  نکمم  هک  تهج  نآ  زا  یلو  تـسا ، دـحاو  تـسا ،
، لّقعت نیا  زا  هک  دـنک  لّقعت  ار  دوخ  تاذ  رگید ، يوس  زا  دـیآ و  یم  دـیدپ  مود  لقع  لّـقعت ، نیا  زا  هک  دـنک  یم  لّـقعت  ار  دوجولا 

.دیآ یم  دیدپ  دوش ، یم  هدیمان  یلعا  کلف  هک  لوا  کلف 

رداص رد  یناکما  تهج  ددعت  نیمه  تسا و  دوجولا  نکمم  هک  دشاب  یم  شدوخ  تاذ  زا  شددعت  ادخ و  زا  شتدحو  قیرط  نیدـب 
، دشیدنا یم  يراب  تاذ  هب  یتقو  دنزیچ ، کی  ضیف  لّقعت و  دّرجم ، لوقع  رد  نوچ  تسا و  دوجو  ملاع  رد  ترثک  عادبا  هار  تسخن ،

(1) .دوش یم  رداص  یکلف  دشیدنا ، یم  دوخ  هب  یتقو  دیآ و  یم  دیدپ  يرگید  لقع 

لقعت و اب  دروآ و  یم  دـیدپ  ار  موس  لقع  لوا ، دوجوم  رد  هشیدـنا  لّقعت و  اـب  هک  تسا  دّرجم  دوجوم  کـی  مود ، لـقع  روط  نیمه 
ات رودـص  لقعت و  نیا  تروص ، نیا  هب  .دـیآ  یم  دـیدپ  دوش ، یم  هدـیمان  هتباث  بکاوک  کلف  هک  مود  کلف  دوخ ، تاذ  رد  هشیدـنا 

(2) .دبای یم  همادا  مهن  کلف  مهد و  لقع 

: زا دنترابع  بیترت  هب  دنروآ  یم  دیدپ  دوخ  تاذ  لقعت  زا  هناگ  هد  لوقع  کیره ، هک  ییاه  نامسآ  كالفا و  مان 

؛ كالفالا کلف  ای  العا  کلف 

؛ هتباث بکاوک  کلف 

؛ لحز ةرک 

؛ يرتشم ةرک 

؛ خیرم ةرک 

؛ سمش ةرک 

ص:66

ص 416. یمالسا ، ناهج  رد  هفسلف  خیرات  رجلا ، لیلخ  يروخافلا و  انح  ( 1 - ) 1
ص 61 و 62. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 2 - ) 2
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؛ هرهز ةرک 

؛ دراطع ةرک 

(1) .رمق ةرک 

تسا و عوضوم  هّدام و  هب  جاتحم  مهد  لقع  لولعم  ینعی  تسا ؛ هّدام  ملاع  مهدزای ،» دوجوم   » یباراـف ریبعت  هب  اـی  مهد  لـقع  زا  دـعب 
.میراد رارق  نآ  رد  ام  هک  تسا  یناهج  نیمه  نآ 

حور هب  لاّعف  لقع  زا  یهاـگ   (2) .دـمان یم  لاّعف  لقع  ار  مهد  لقع  صوصخ  یناوث و  بابـسا  ار  هناـگ  هد  دّرجم  لوقع  نیا  یباراـف 
(3) .دنک یم  ریبعت  مه  سوُدُقلا  حور  نیمالا و 

ناکرا دوجو  ببس  كالفا ، تطاسو  هب  یتهج  زا  ینیمز و  ياه  سفن  دوجو  ببـس  یتهج  زا  لاّعف  لقع  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یباراف 
(4) .تسا كاخ ) شتآ و  اوه ، بآ ،  ) هعبرا

نیا دوش و  یم  لصاح  كاخ ) شتآ و  اوه ، بآ ،  ) هناگراهچ رـصانع  يرگید ، اب  یکی  سامت  كالفا و  كّرحت  زا  هک  قیرط  نیدـب 
زا دنترابع  هک  تسا  لاعفنا  ةّوق  دادعتـسا و  ياراد  يدرـس و  یمرگ و  زا  دـنترابع  هک  تسا  لعف  ةّوق  دادعتـسا و  ياراد  هعبرا  رـصانع 

تروص و زا  بکرم  هک  دنیآ  یم  دیدپ  ماسجا  اهنآ  زا  دنزیمآ و  یم  مه  اب  كالفا  تکرح  رد  تالاعفنا  لعف و  نیا  .یکـشخ  يرت و 
(5) .تسا الویه 

ص:67

.نامه ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

ص 32. هیندملا ، هسایسلا  ( 3 - ) 3
ص 8. لئاسملا ، نویع  ( 4 - ) 4

ص 38. هیندملا ، هسایسلا  ص 75 و 76 ؛ هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 5 - ) 5

هیقف تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 363زکرم  هحفص 92 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_67_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_67_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_67_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_67_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_67_5
http://www.ghaemiyeh.com


یم ضیف  اهنآ  زا  دنک و  یم  لّقعت  ار  لوقع  ۀمه  لاّعف ، لقع  بیترت  نیدب  .دراد  یّـصاخ  تیّمها  لاّعف  لقع  یباراف ، یفـسلف  ماظن  رد 
.دناسر یم  ضیف  تعیبط  ناهج  ناسنا و  هب  دریگ و 

دوش یم  رّـسیم  یتقو  رما  نیا  .دناسرب  دوخ  ۀـبترم  هب  دـهد و  لامک  دـشر و  ار  وا  ات  تسا  ناسنا  عاضوا  لاوحا و  بظاوم  لاّعف ، لقع 
، ماقم نیا  .دـیآ  لیان  راوتـسا  تباث و  ماقم  هب  دـشابن و  ینامـسج  روما  دـنمزاین  دوخ  ماوق  رد  دـیامن و  هقالع  عطق  هّداـم  زا  ناـسنا  هک 

(1) .تسا یمدآ  لامک  تیاهن  لاّعف و  لقع  ۀبترم  نامه 

رون وترپ  رد  مشچ  ات  دهد  ییانشور  دیاب  باتفآ  هک  روط  نامه  .مشچ  هب  تبسن  تسا  باتفآ  دننام  ناسنا ، هب  تبـسن  لاّعف  لقع  ماقم 
تالامک هب  نآ ، ۀلیـسو  هب  هک  دوش  یم  بجوم  دنک ، یم  اطعا  ناسنا  هب  لاّعف  لقع  هک  ار  ییورین  روط  نیمه  دنیبب ، ار  ناهج  باتفآ ،

لصاو لاّعف  لقع  هب  ات  دبایرد  ار  تداعس  ریخ و  ابیز و  تشز و  روما  .دوش  انـشآ  یلمع  يرظن و  فراعم  اب  (2) و  دسرب دوخ  بولطم 
تسایر تماما و  توبن و  ۀبترم  ۀتـسیاش  دناوت  یم  تقو  نآ  .دبایرد  تسا ، ضیف  لاصیا  ۀطـساو  هک  لاّعف  لقع  زا  ار  قیاقح  ددرگ و 

.تسا تعیبط  ناهج  ّربدم  لاّعف ، لقع  نیاربانب ، .دوش  هلضاف  هنیدم 

عورش و تسا  لوا  دوجوم  هک  هجرد  نیرت  یلاع  زا  تعیبط ، ياروام  ماظن  تسا  دقتعم  یباراف  هک  دش  مولعم  رصتخم ، حیضوت  نیا  اب 
هبترم نیرت  تسپ  زا  تعیبط  ماظن  يدـنب  هقبط  هک  یلاحرد  لزانتم .) ماظن   ) دوش یم  متخ  تسا  لاّـعف  لـقع  هک  هجرد  نیرت  نییاـپ  هب 

(. دعاصتم ماظن   ) دوش یم  متخ  تسا ، قطان  ناویح  هک  هبترم  نیرت  یلاع  هب  عورش و  تسالویه  هک 

ص:68

ص 32. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 37-34. نامه ، ( 2 - ) 2
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تسا لیذ  بیترت  هب  تعیبط  ماظن  يدنب  هقبط 

نیرتالعا رد  یعیبط  تادوجوم  دعاصتم ، ماظن  نیا  رد   (1) .ناسنا تاناویح و  تاتابن ، يرجح ، یندعم و  ماسجا  هعبرا ، رصانع  الویه ،
.دننک یم  تفایرد  لاّعف  لقع  قیرط  زا  ار  لوا  ببس  تاضویف  دنوش و  یم  لصّتم  لاّعف  لقع  هب  ناشلامک  ۀبترم 

یباراف هاگن  رد  سفن 

هراشا

ره تاتابن  تاناویح و  ناسنا ، بکاوک ، اـه ، نامـسآ  .دنتـسه  سفن  ياراد  زین  رگید  تادوجوم  ناـسنا ، زج  هک  تسا  دـقتعم  یباراـف 
(2) .دنراد سفن  مادک 

.تساهنآ سوفن  كالفا ، یمئاد  تاکرح  أشنم  ینعی  دنبای ؛ یم  ماوق  ناشسوفن  هب  هناگ  هن  كالفا  ینامسآ و  ماسجا 

ماسجا سوفن  زا  ینامـسآ  ماسجا  سوفن  .دنک  یم  قرف  یناویح  یتابن و  یناسنا و  سوفن  اب  ینامـسآ ، ماسجا  سوفن  هک  تسا  یعیبط 
، دـننک هدارا  هچره  ناشتقلخ  زاغآ  زا  ینعی  تسا ؛ لعفلاب  هراومه  تسین و  هّوقلاب  زگره  اهنآ  تـالامک  نوچ  تسا ، رت  لـماک  ینیمز 
هساح و سفن  ینامـسآ  ماسجا  .دوش  یم  لعفلاب  سپـس  هّوقلاب و  ادـتبا  رد  اه  ناسنا  سوفن  تالامک  هک  یلاـحرد  دـنهد ؛ یم  ماـجنا 

(3) .تسا یناسنا  ۀقطان  سفن  سناجم  هباشم و  تهج  نیا  زا  اهنت  دنتسه و  هلقاع  سفن  ياراد  ًافرص  هکلب  دنرادن ؛ هّلیختم  سفن 

ص:69

ص 62. هیندملا ، هسایسلا  ( 1 - ) 1
ص 32. نامه ، ( 2 - ) 2

ص 33 و 34. نامه ، ( 3 - ) 3
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يرشب سفن  فیرعت  فلا )

تایح يذ  هّوقلاب  یلآ  یعیبط  مسج  لامکتسا  نیتسخن  سفن  دیامرف : یم  هک  تسا  هدومن  يوریپ  وطـسرا  زا  سفن  فیرعت  رد  یباراف 
(1) .تسا

هلضاف ۀنیدم  لها  سوفن  ب )

يارب هتخانـش و  ار  تداعـس  هک  دـننانآ  لوا  ۀتـسد  دـنک : یم  میـسقت  هتـسد  هس  هب  ناشیانف ، اـقب و  ثیح  زا  ار  یناـسنا  سوفن  یباراـف 
هک دراد  دیکأت  هک  نانچ  دنشاب ؛ یم  هنادواج  تداعس  رد  دنتسین و  ریذپانف  اهنیا  .دنا  هدیسر  نآ  هب  هدرک و  شالت  تداعس  هب  ندیسر 

سفن دوش ، رارکت  دنز و  رس  سفن ، زا  رتشیب  ریخ ، لاعفا  نیا  هچره  دنشاب و  هتشاد  تبظاوم  ریخ  لاعفا  رب  یتسیاب  هلـضاف  ۀنیدم  مدرم 
دریذپن و انف  هّدام ، ندش  فلت  اب  هجیتن ، رد  ددرگ و  زاین  یب  هدام  هب  قلعت  زا  هک  دـسر  يا  هبترم  هب  ات  دوش  یم  رت  لماک  رتدـنمورین و 

(2) .دشابن مه  نادب  جاتحم  هّدام ، دوجو  ماگنه  رد 

هقساف ۀنیدم  لها  سوفن  ج )

تئیه و قیرط ، نیازا  دنراد و  داقتعا  هلـضاف  ۀنیدم  مدرم  دیاقع  ءارآ و  هب  دـنا و  هتخانـش  ار  تداعـس  هک  دنتـسه  یناسک  مود  ۀتـسد 
دنـسپان لاعفا  هار  زا  زین  یتسپ  یناسفن  تآیه  دننک و  یم  لمع  ناشدیاقع  فالخرب  اما  هدمآ ، دـیدپ  نانآ  سوفن  رد  هلـضاف  یتاکلم 

یم هدولآ  رّدـکم و  هلـضاف ، ۀـکلم  هدرک و  ادـیپ  نراقت  نانآ  سوفن  رد  مهاب  داضتم  ۀـکلم  عون  ود  تروص  نیارد  .دـنا  هدرک  بسک 
یگرزب باذع  جنر و  دیآ و  یم  دوجو  هب  یضراعت  دوش و 

ص:70

ص 106. اهنع ، لئس  لئاسمل  تاباوج  ( 1 - ) 1
ص 135. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 2 - ) 2
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سح ار  باذع  جنر و  نیا  دوش ، یم  دراو  ساوح  هار  زا  هک  تسا  یفراعم  هب  لوغـشم  سفن ، هک  یماگنه  ات  .دوش  یم  دراو  سفن  رب 
یم یقاب  تیاهن  یب  باذع  رد  هدومن و  سح  ار  تاکلم  داضت  زا  یـشان  ياه  جنر  دومن ، تقرافم  ندب  زا  هک  یماگنه  اما  دنک ، یمن 
یم تاجن  يدوبان  انف و  زا  ار  نانآ  سوفن  هلضاف ، تاکلم  یهتنم  تسا ؛ تداعس  لباقم  هک  تسا  یتخبدب  تواقـش و  نامه  نیا  .دنام 

(1) .دنا هقساف  ۀنیدم  مدرم  نامه  اهنیا  .دهد 

هلهاج ۀنیدم  لها  سوفن  د )

یناسفن تسپ  تئیه  اهنآ  دنسپان  لاعفا  زا  دنا و  هدیسرن  دافتسم  لقع  هجرد  هب  هتخانشن و  ار  تداعـس  هک  دنتـسه  یناسک  موس  ۀتـسد 
دنسپان یتئیه  رگتعنص ، سفن  رد  دشابن ؛ بسانم  تسرد و  رگا  یتعنـص  عون  ره  لاعفا  هکروط  نامه  دوش ؛ یم  داجیا  نانآ  سوفن  رد 

یم یقاب  الویه  ۀبترم  رد  هتفاین و  لامک  نانآ  سوفن  تهج  نیدب  .دوش  یم  دنسپان  تشز و  تعنـص ، نآ  هجیتن ، رد  دوش و  یم  داجیا 
لطاب و هدام  نوچ  تسا و  هدام  هب  جاتحم  يدوجو ، ماوق  اقب و  رد  راچان  هب  هدشن و  مسترم  نانآ  سوفن  رد  هلـضاف  تالوقعم  دـنام و 
اب اه  یعفا  هدـنرد و  تاناویح  مئاهب و  سوفن  دـننامه  هک  دـنا  هلهاج  ۀـنیدم  مدرم  نانیا  .دوش  یم  دـساف  زین  نانآ  سوفن  دـش ، دـساف 
هب هدام  نیوکت  اب  ات  دـنام  یم  یقاـب  هداـم  تروص  ناونع  هب  تسا ، هّداـم  هب  مّوقتم  هک  ییاوق  نآ  دـنوش و  یم  دوباـن  دـسج ، يدوباـن 

(2) .دیآرد رگید  دوجوم  تروص 

ۀتـسد دروم  رد  هچ  نآ  یلو  هدومن ، زاربا  یـضقانتم  اضعب  مهبم و  يارآ  سفن ، دولخ  دروم  رد  وا  هک  دیآ  یمرب  نینچ  یباراف  راثآ  زا 
( لهاج مدرم   ) موس

ص:71

ص 143. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 82 و 83. هیندملا ، هسایسلا  ص 142 و 143 و  نامه ، ( 2 - ) 2
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.تسا هدش  یگرزب  هابتشا  راچُد  تمسق  نیا  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا و  یمالسا  میلاعت  فالخرب  املسم  هدومن ، زاربا 

یباراف هاگن  رد  تفرعم 

ار تایئزج  ساوح ، هار  زا  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  دـقتعم  دـناد و  یم  ساوح  هار  زا  ناسنا  يارب  ار  فراعم  لوصح  یباراـف 
نوچ تسا ، رّکذـت  هار  زا  تفرعم  لوصح  هب  دـقتعم  هک  نوطالفا  فـالخرب  ؛(1)  دوش یم  لئان  تایّلک  كرد  هب  دـنک ، یم  تفاـیرد 

.تسا هدرک  شومارف  هدش ، يدام  ندب  دراو  هک  یماگنه  اما  هتشاد  تفرعم  هدوب و  دسج  زا  لبق  حور 

فرعن نحن ال  :» تسین رشب  تردق  رد  ءایشا ، قیاقح  تخانش  اریز  دزاس ، یمن  رداق  ءایشا ، تقیقح  كرد  هب  ار  ام  یّـسح ، تفرعم  اما 
مّوقم لوصف  ام  .مینک  یمن  كرد  ار  نآ  ضارعا  مزاول و  صاوخ و  زج  ءایشا ، زا  ام  ضارعالا ؛» مزاوللا و  صاوخلا و  الا  ءایـشالا  نم 

ام .دراد  یضارعا  صاوخ و  ءایـشا ، هک  تسا  دح  نیا  رد  طقف  ام  تفرعم  .میـسانش  یمن  دراد ، ءایـشا  تقیقح  رب  تلالد  هک  ار  ءایـشا 
رهوج ضارعا و  قیاقح  هب  ام  .میسانشب  ار  نیمز  بآ و  اوه و  شتآ و  کلف و  سفن و  لقع و  لوا و  ببـس  تاذ  تقیقح  میناوت  یمن 

.تسین رهوج  تقیقح  انعم ، نیا  دراد و  رارق  عوضوم  رد  ینعی  دراد ؛ ار  تیـصاخ  نیا  ءیـش  نیا  میناد ، یم  اهنت  هکلب  میرب ؛ یمن  یپ 
رد هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا  قمع  ضرع و  لوط و  ياراد  ءیش  نیا  هک  میناد  یم  طقف  .میناد  یمن  ار  مسج  تقیقح  نینچ  مه 

(2) .تسا هدش  فالتخا  ءایشا  تایهام 

ص:72

ص 38. تاقیلعتلا ، ( 1 - ) 1
ص 40. نامه ، ( 2 - ) 2

هیقف تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 363زکرم  هحفص 97 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_72_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_72_2
http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا ساوح  هک  دوش  یم  لصاح  بیترت  نیا  هب  تفرعم ، .ساوح  هار  زا  مه  نآ  دـنک ؛ یمن  زواـجت  ءایـشا  رهاوظ  زا  اـم  تفرعم  سپ 
دهد و یم  زییمت  ةّوق  هب  ار  نآ  لّیخت  دراپس و  یم  لّیخت  ةّوق  هب  كرتشم  سح  دراپس و  یم  كرتشم  سح  هب  هتفرگ و  ار  ءایـشا  روص 

یم لصاح  هداـم  زا  دّرجم  دوجوم  تروص  هب  لـقع  دزن  رد  هاـگ  نآ  .دراپـس  یم  لـقع  هب  هدومن ، حـیقنت  بیذـهت و  ار  نآ  زییمت  ةّوق 
(1) .دوش

هداد وا  هب  یهلا  ضیف  ۀطـساو  زا  شـشخب  هبه و  تروص  هب  هکلب  دوش ؛ یمن  لصاح  لقع ، شالت  شـشوک و  هب  یناـسنا  تفرعم  هتبلا 
مـشچ هب  مه  باتفآ ، اما  دنیب ، یمن  ار  يزیچ  یلو  دراد ، ندید  ةّوق  یکیرات  رد  مشچ  اریز  مشچ ، هب  تبـسن  باتفآ  دننامه  دوش ؛ یم 

(2) .دوش لعفلاب  یئرم  باتفآ ، رون  ۀلیسو  هب  مشچ  ات  دهد  یم  رون  ءایشا  هب  مه  دشخب و  یم  رون 

یکـسردنفریم هک  نانچ  دوش : یم  هضافا  هناگ  جـنپ  ساوح  هب  تفرعم  بهاو  فرط  زا  هک  تسا  یـضیف  یباراـف ، رظن  زا  تفرعم  سپ 
: دیوگ

یتسابیز شوخ و  زغن و  نارتخا ، نیا  اب  خرچ 

ص:73

ص 104. اهنع ، لئس  لئاسمل  تاباوج  ( 1 - ) 1
ص 35. هیندملا ، هسایسلا  ص 102 و  نیشیپ ، هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 2 - ) 2

هیقف تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 363زکرم  هحفص 98 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_73_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_73_2
http://www.ghaemiyeh.com


« ءاشی نم  بلق  یف  هللا  هفذقی  رون  ملعلا   » فورعم ثیدح  هک  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  یقارـشا  تفرعم  هب  دـقتعم  یباراف  رگید : ریبعت  هب 
.دنک یم  هدافا  ار  بلطم  نیمه  زین 

هلضاف ۀنیدم  رد  فادها  تایاغ و  مود : راتفگ 

همدقم

هراشا

أدـبم یلعاف و  ّتلع  هب  هّجوت  زا  دـعب  ناشیا  .تسا  راوتـسا  تیاغ  ساسا  رب  وا  يرکف  هموظنم  مامت  تسارگ و  تیاغ  یفوسلیف  یباراـف 
يدنمفده و اذل  .دنیب  یم  تکرح  رد  تیاغ  يوس  هب  مظنم و  دنمفده ، ار  یتسه  ماظن  دراد و  یـصاخ  هّجوت  ییاغ  ّتلع  هب  یـسانش ،

میـسرت راکـشآ  روط  هب  ار  هدنزاس  تقیقح  نیا  وا  غیلب  حیـصف و  تارابع  دروخ و  یم  مشچ  هب  وا  ياه  باتک  ۀمه  رد  يرادم  تیاغ 
: دنک یم 

(1)« ...یلاعت يرابلا  هعیبطلا و  عدبم  فیکف  ًالطاب  ًائیش  لعفت  هعیبطلا ال  ّنا  ...ملعی  ناو  »

هک يراب  تاذ  تعیبط و  قلاخ  تسین  هتـسیاش  سپ  دهد ؛ یمن  ماجنا  ثبع  هدوهیب و  يراک  شیوخ  ماظن  رد  تعیبط  هک  تسناد  دـیاب 
هک دنک  یم  اضتقا  دنوادخ  مکحتسم  عنص  تلادع و  دشاب و  هتشاذگ  لمهم  ار  نآ  رما  تسا ، هدیرفآ  ار  وکین  ریبدت  رکفت و  رایتخا و 

قلطم و تیاغ  يوس  هب  يدارا  اـی  يرطف  روط  هب  ءایـشا  ۀـمه  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب ؛ هداد  رارق  حـضاو  قیرط  یتسه ، ماـظن  ریـس  يارب 
.دنشاب تکرح  رد  دوخ  ۀتسیاش  لامک 

ص:74

ص 13. هسایسلا ، ( 1 - ) 1
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هب نیمز  نارَوَد و  هب  نامـسآ  دـیامرف : یم  هک  اج  نآ  تسا ؛ هتـسناد  ءایـشا  تیاـغ  بولطم و  ار  دـنوادخ  مکحلا  صوصف  رد  یباراـف 
(1) .دنتسه یلاعت  قح  يوگانث  ششزیر  هب  ناراب  شنایرج و  هب  بآ  شخرچ و 

نابز اب  هجوت و  نودب  یـضعب  دنراد و  دوخ  حـیبست  هب  هجوت  یـضعب  .دنلوغـشم  قح  شیاتـس  دـمح و  هب  ملاع  تادوجوم  ۀـمه  ینعی 
.دنیوگ یم  انث  دمح و  ار  دوخ  راگدرورپ  یتاذ ، دادعتسا 

(2)  . مُهَحِیبسَت َنوُهَقفَت  نِکل ال  ِهِدمَِحب َو  ُحِّبَُسی  ّالِإ  ٍءیَش  نِم  نِإ  َو 

: تسا هتفگ  ابیز  هچ  يولوم  دروم  نیا  رد 

لگ قطن  كاخ و  قطن  بآ و  قطن 

(3) .دنک یم  ادیپ  یحور  شمارآ  هاگ  نآ  دومن ، كرد  ار  قلطم  لامک  ناسنا  یتقو  تسا ؛ قح  تفرعم  رد  یناسنا  لامک  ًاصوصخم 

رد هچره  دـنیب و  یم  تکرح  رد  تسا ، يراب  تاذ  تفرعم  هک  قلطم  لامک  يوس  هب  ار  ملاـع  ماـظن  یباراـف  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 
يوس هب  هچره  دریگ و  یم  رارق  هلضاف  ۀنیدم  ةرمز  رد  دشاب ، قفاوم  ملاع  ماظن  اب  يریگ  تهج  نیا 

ص:75

ص 69. ینامیرن ، یلع  همجرت  مکحلا ، صوصف  ( 1 - ) 1
هیآ 44. ءارسا ، ( 2 - ) 2

ص 56. مکحلا ، صوصف  ( 4 - ) 3
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ار یـسایس  يربهر  نُدـُم و  ریبدـت  تیاغ  هک  یناسک  اب  اذـل  .دراد  رارق  هلهاـج  ۀـنیدم  ةرمز  رد  دوش ، فرحنم  يویند  يّداـم و  رهاوظ 
(1) .دنک یم  دروخرب  دنرادنپ ، یم  موهوم  تاریخ  رگید  تّذل و  تورث و  ماقم ، هاج و  هب  ندیسر 

.میزادرپب یباراف  هاگدید  زا  اهنآ  نییبت  هب  میوش و  انشآ  یباراف  یسایس  هفسلف  رد  ییاغ  رصنع  دنچ  اب  هک  تسا  مزال  نیاربانب 

لامک - 1

تمـسق ود  هب  ار  لامک  اتـسار ، نیا  رد  وا  .تسا  هتفای  لیکـشت  تداعـس  لامک و  هب  لین  يارب  هلـضاف  ۀـنیدم  هک  تسا  دـقتعم  یباراـف 
: دنک یم  میسقت 

؛ دوش یم  لیان  نآ  هب  اهنآ  هب  لمع  يونعم و  یقالخا و  لیاضف  بسک  ۀطساو  هب  هک  يویند ، لامک  فلا )

ًالماک يورخا  لامک  نکل  دوش ؛ یم  لیان  نآ  هب  ترخآ  ملاع  رد  تسا و  قلطم  ریخ  ییاهن و  تداعـس  نامه  هک  يورخا ، لامک  ب )
(2) .دشاب هدیسر  يویند  لامک  هب  هک  دیسر  يورخا  لامک  هب  ناوت  یم  یتروصرد  تسا و  يویند  لامک  هب  هتسباو 

رثؤملا وهف  قالط  الا  یلع  ریخلا  وه  يوصقلا و  هداعـسلا  وه  کلذو  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  فیرعت  ار  يورخا  لامک  سپـس  یباراف 
ندیسر يارب  هن  دشاب ، بولطم  هتاذب  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  قلطم  ریخ  ییاهن و  تداعس  نامه  يورخا  لامک  هتاذل ؛» یهتـشملا 

(3) .رگید رما  هب 

بولطم دوخ  هب  دوخ  یـضعب  رگید و  رما  هب  ندیـسر  يارب  تسا  هلیـسو  اهنآ  زا  یـضعب  تسا : عون  ود  ناسنا  ياـه  هتـساوخ  لاـعفا و 
رظن هب  .تسا 

ص:76

ص 34 و 35. هعزتنم ، لوصف  ( 1 - ) 1
ص 32. نامه ، ( 2 - ) 2

.نامه ( 3 - ) 3
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.دوش یم  ماجنا  نآ  هب  ندیسر  يارب  ناسنا  رگید  ياهراک  دراد و  یتاذ  ّتیبولطم  هک  تسا  يزیچ  نآ  يورخا  لامک  یباراف 

یم فـیرعت  نآ  نداد  ماـجنا  تلیــضف و  نتــشاد  هـب  دــنک ، یم  ریبـعت  لّوا » لاــمک   » هـب نآ  زا  هـک  ار  يوـیند  لاــمک  یباراــف  اــّما 
لامکلا ّنا  اهلاعفا و  لعفی  نا  ریغ  نم  طقف  هلیضفاذ  ناسنالا  نوکی  نا  سیل  اهّلک ، لیاضفلا  لاعفا  لعفی  نا  وه  لّوالا  لامکلاو  :» دیامن

نیا هن  دریگ ؛ راک  هب  دـهد و  ماجنا  ار  لیاضف  ۀـمه  ناسنا  هک  تسا  نآ  لّوا  لامک  ینعی  تاکلملا ؛» ینتقی  نا  یفال  لـعفی  نا  یف  وه 
هک نیا  هن  دـنک ؛ لمع  دـهد و  ماجنا  هک  تسا  نآ  لاـمک  ياـنعم  سپ  .ددـنب  راـک  هب  هک  نیا  نودـب  دـشاب ، تلیـضف  ياراد  اـهنت  هک 

(1) .دنادب دروآ و  تسد  هب  ار  تاکلم 

هک نیا  هن  دـسیونب ، هک  تسا  نآ  هدنـسیون  لامک  هک  هنوگ  نامه  دـیامرف : یم  دروآ و  یم  ریظن  لامک ، فیرعت  يارب  یباراـف  سپس 
اه و هفرح  رگید  تسا  روط  نیمه  دـنادب و  ار  بط  ملع  اهنت  هک  نیا  هن  دـنک ، تبابط  هک  تسا  نآ  بیبط  لاـمک  دـنادب و  ار  نتـشون 

تلاخد یـساسا  رـصنع  ود  يویند  لامک  فیرعت  رد  نیاربانب  تسا ، نآ  نتـسب  راک  هب  نداد و  ماجنا  رد  کیره  لامک  هک  تاـعانص 
: دراد

؛ لیاضف مامت  نتسناد  فلا )

.لیاضف ۀمه  هب  ندرک  لمع  نداد و  ماجنا  ب )

، دساف ۀعماج  رد  تماقا  لامک ، يایوج  ياه  ناسنا  رب  اذل   (2) .تسا ریذپ  ناکما  هلضاف  ۀنیدم  رد  اهنت  رصنع ، ود  نیا  یباراف ، رظن  زا 
(3) .تسا بجاو  هلضاف  ۀنیدم  يوس  هب  ترجه  مارح و 

ص:77

.نامه ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

ص 97. نامه ، ( 3 - ) 3

هیقف تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 363زکرم  هحفص 102 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_77_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_77_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_77_3
http://www.ghaemiyeh.com


لیاضف - 2

.ددرگ نشور  یبوخ  هب  لامک  موهفم  هک  نیا  ات  دوش  هداد  حیضوت  یباراف  هاگدید  زا  لیاضف  موهفم  ادتبا  تسا  مزال  اج ، نیارد 

نآ دـیامرف : یم  هعزتنم  لوصف  رد  یباراـف  .دور  یم  راـک  هب  ناـصقن  یهاـگ  تلیذر و  نآ  لـباقم  رد  تسا و  تلیـضف  عمج  لـیاضف 
نآ دـنموسوم و  لیاضف  هب  دـهد ، یم  ماجنا  لیمج  لاعفا  تاریخ و  اهنآ  ۀطـساو  هب  ناسنا  هک  یناسفن  تالاح  یناور و  ياـه  یگژیو 

(1) .دنتسه صیاقن  لیاذر و  دوش ، یم  بکترم  ار  حیبق  لاعفا  رورش و  اهنآ  قیرط  زا  یمدآ  هک  یناسفن  تالاح 

ایـشالا فرعت   » باب زا  ات  تسا  هدومن  فیرعت  زین  ار  نآ  لباقم  ۀـملک  اـّما  دراد ، صاـصتخا  یقـالخا  لـیاضف  هب  هچ  رگا  فیرعت  نیا 
.دوش نشور  یبوخ  هب  تلیضف  موهفم  انعم و  اهدادضاب ،»

یگدامآ و نیا  هاـگره  ...دراد  یگداـمآ  يراـک  ره  يارب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یمدآ  تشرـس  دـیامرف : یم  نینچ  رگید  یفیرعت  رد 
دـیآرد و تداع  تروص  هب  ات  دوش  رارکت  کـین  ياـهراک  نآ  دـشاب و  هتـشاد  شیارگ  وکین  لاـعفا  ماـجنا  يوس  هب  یعیبط  دادعتـسا 

داجیا تئیه  نآ  دشاب ، مذ  حدم و  قحتـسم  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، رداص  نآ  زا  کین  ياهراک  نیا  هک  دـیآ  دوجو  هب  سفن  رد  یتئیه 
یم داـجیا  ناـسنا  سفن  رد  وکین  لاـعفا  رارکت  ۀطـساو  هب  هک  ییورین  هکلم و  نآ  سپ   (2) .دنیوگ تلیضف  ار  تداع  ۀطـساو  هب  هدش 
اریز دشاب ، یم  دوجوم  یناسنا  ره  سفن  رد  ادتبا  زا  دراد و  شیارگ  وکین  راک  هب  هک  یعیبط  دادعتـسا  نآ  هن  دراد ، مان  تلیـضف  دوش ،

.تسین مذ  حدم و  لباق  ییادتبا  دادعتسا  نیا 
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نکمم رظن  ودـب  رد  .تسا  هدرک  میـسقت  عون  راهچ  هب  ار  نآ  هداعـسلا  لیـصحت  رد  عون و  ود  هب  ار  لـیاضف  هعزتنم  لوصف  رد  یباراـف 
رد .ددرگ  یمرب  لّوا  میـسقت  هب  مود ، میـسقت  هک  دوش  یم  مولعم  لّمأت  یکدـنا  اب  اـّما  دوش ، هدـید  ضراـعت  میـسقت  ود  نیا  نیب  تسا 

شهاوخ زا  یـشخب  زا  تسا  ترابع  یقلخ  لیاضف  .یقطن  لیاضف  یقلخ و  لیاضف  تسا : مسق  ود  لیاضف  دـیامرف : یم  هعزتنم  لوصف 
.تلادع تواخس و  تعاجش ، تّفع ، لثم  یناسفن  ياه 

رد .یمهف  شوخ  تواکذ و  تسایک ، لـقع ، تمکح ، لـثم  یلقع  یّلک و  ياـه  تفاـیرد  زا  یـشخب  زا  تسا  تراـبع  یقطن  لـیاضف 
(1) .دوش یم  میسقت  مسق  ود  هب  زین  لئاذر  اهنیا  لباقم 

لیاضف یقلخ و  لیاضف  يرکف ، لیاضف  يرظن ، لیاضف  تسا : هدومن  میسقت  تمـسق  راهچ  هب  ار  لیاضف  هداعـسلا ، لیـصحت  باتک  رد 
ۀفسلف رد  لیاضف  تیّمها  لیلد  هب  یلو  یقلخ ، لیاضف  هب  رخآ  مسق  ود  ددرگ و  یمرب  یقطن  لیاضف  هب  لوا  تمسق  ود  هک   (2)، یلمع

.مینک یسرّرب  هناگادج  ار  لیاضف  نیا  زا  مادکره  میریزگان  یباراف ، یسایس 

(3) .دشاب یم  تادوجوم  تخانش  اهنآ  زا  ییاهن  ضرغ  هک  یمولع  زا  تسا  ترابع  يرظن  لیاضف  . 1

تلیذر لهج ، لباقم ، رد  تسا و  يرترب  تلیضف و  یهاگآ ، ملع و  اریز  دنک ، یم  انعم  فراعم ، مولع و  ار  يرظن  لیاضف  یباراف  سپ 
ناسنا يارب  زاغآ  زا  نآ  مسق  کی  دراد : تمسق  ود  زین  یهاگآ  مولع و  .دوب  دهاوخ  یتسپ  و 
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یم تایلّوا » ، » یباراف ار  تمـسق  نیا  .دنا  هدش  لصاح  اجک  زا  هنوگچ و  دناد  یمن  درادن و  هجوت  ًالـصا  هک  يروط  هب  هدـش ؛ لصاح 
(1) .دمان

تسا مود  مسق  ۀمّدقم  لوا  مسق  .دنا  هدمآ  تسد  هب  مّلعت  میلعت و  طابنتسا ، قیقحت و  يور  زا  لّمأت و  اب  هک  دنتسه  یمولع  مود ، مسق 
.میسر یم  مود  مسق  هب  نآ  ۀلیسو  هب  و 

نیرتـهب هب  ار  ناـسنا  هک  ییورین  نآ  ینعی  ؛(2)  دـنک یم  طابنتـسا  ار  تیاغ  نیرت  عفان  هک  ییورین  زا  تسا  تراـبع  يرکف  لـیاضف  . 2
.دنک یم  ییامنهار  هلضاف  تیاغ  فده و  يوس  هب  نکمم  شور 

لّمأت اب  يرظن  لیاضف  رد  هچ  نآ  اریز  تسا ، يرظن  لیاضف  عبات  تقیقح ، رد  دراد و  يرظن  لیاضف  اب  یگنتاگنت  طاـبترا  لـیاضف  نیا 
یم صیخشت  فده ، تیاغ و  هب  تبسن  ار  عفان  روما  هدش و  اهنآ  زیامت  بجوم  يرکف  لیاضف  دوش ، یم  لصاح  ناسنا  يارب  قیقحت  و 
یم طابنتسا  هچ  نآ  نأش  هب  تبـسن  يرکف  لیاضف  نیا  تسا  دقتعم  یباراف  .دنک  یم  داجیا  ار  لوصا  نیناوق و  عضو  رب  تردق  دهد و 

، دبای لّدبت  یهاتوک  تّدم  رد  ای  دنامب  یقاب  ینالوط  تّدم  يارب  هدش  طابنتـسا  رما  نأش  رگا  بیترت  نیدـب  .دریذـپ  یم  میـسقت  دوش ،
دارفا نایم  رد  ای  اه  تّما  نایم  هک  دشاب  يروما  زا  يدـبا و  دوش ، یم  طابنتـسا  هچ  نآ  رگا  دوش و  یم  هدـیمان  یندـم  يرکف  تلیـضف 

(3) .مینادب نیناوق  سماون و  عضو  يارب  ییورین  ار  نیا  هک  تسا  بسانم  دشاب ، كرتشم  رهش  کی 

تسا و هدش  داجیا  هلیمج  لاعفا  تاریخ و  رارکت  رثا  رب  هک  یعیبط  ياهدادعتسا  یناسفن و  تالاح  زا  تسا  ترابع  یقلخ  لیاضف  . 3
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ققحت رد  اریز  دمان ، یم  هسیئر ) تلیضف   ) یناث مّلعم  ار  تلیـضف  نیا   (1) یباراف .تسا  تداعـس  ریخ و  یپ  رد  يرکف  لیاضف  ساسارب 
نآ ۀلیـسو  هب  ات  دـشاب  رادروخرب  يرکف  لیاضف  يرکف و  يورین  زا  دـیاب  رکـشل  هدـنامرف  لاثم ، يارب  .تسا  رثؤم  لیاضف  رگید  لاعفا 
هب هک  ار  هچ  نآ  دناوتب  ات  دشاب  رادروخرب  یقلُخ  لیاضف  زا  دیاب  دنک و  طابنتـسا  تسا ، عفان  ناگدنمزر  ۀمه  يارب  هک  يروما  دـناوتب 

ناـیم رد  ار  یماـظن  لـیاسم  اـت  دـشاب  هتـشاد  یتعاجـش  هکاـنعم  نیا  هب  دریگ ؛ راـک  هب  تـسا ، هدوـمن  طابنتـسا  يرکف  لـیاضف  ۀلیـسو 
(2) .دنک هدایپ  ناگدنمزر 

، تعاجـش تّفع ، زا : تسا  ترابع  هک  دـنک  یم  میـسقت  شخب  راهچ  هب  ار  یقلُخ  لیاضف  یباراف  دـش ، هراشا  زین  ًالبق  هک  هنوگ  نامه 
(3) .تلادع تواخس ،

ار فرط  ود  ره  دادعتـسا  هکلب  یقالخا ؛ لیاذر  بحاص  هن  تسا و  یقالخا  لیاضف  بحاص  هن  يرطف ، روط  هب  ناـسنا  تسا  دـقتعم  وا 
يا هنوگ  هب  فرط ، کی  رارکت  زا  اما  دـشاب ، رت  ناسآ  رتشیب و  فرط  کی  هب  شیارگ  دارفا ، یـضعب  يارب  تسا  نکمم  هچرگا  دراد ؛

بحاص ناسنا  تعاجـش ) ۀکلم  تلادع و  ۀـکلم  دـننام   ) دـیآ دـیدپ  ناسنا  سفن  رد  يا  هکلم  دوش و  لصاح  نآ  ماجنا  رب  تداع  هک 
(4) .دوش یم  یقالخا  لیاذر  ای  یقالخا  لیاضف 

راـشقا نیب  رد  یئزج  لـیاضف  داـجیا  ریخ و  عفاـن و  روما  هب  لـمع  لـیاضف و  هب  ندیـشخب  قـقحت  زا  تسا  تراـبع  یلمع ، لـیاضف  . 4
یلبق هناگ  هس  لیاضف  زا  هعزتنم  مولع  یلمع ، لیاضف  یباراف ، ریبعت  هب  .یسایس  ياه  ماظن  رد  فلتخم 

ص:81

ص 14. هعزتنم ، لوصف  ( 1 - ) 1
ص 73. هداعسلا ، لیصحت  ( 2 - ) 2

ص 14. هعزتنم ، لوصف  ( 3 - ) 3
ص 15. نامه ، ( 4 - ) 4

هیقف تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 363زکرم  هحفص 106 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_81_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_81_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_81_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_81_4
http://www.ghaemiyeh.com


یلع اهنم  ملع  ّلک  يوتحی  ممالا  ددع  یلع  هعزتنملا  مولعلا  کلت  نوکتف  هّما  هّمال  هثالثلا  هذه  نع  هعزتنملا  مولعلا  اهدـعب  ّمث  :» دنتـسه
تّما کت  کـت  يارب  دـنوش ، یم  عازتنا  یلبق  ناونع  هس  زا  هک  یمولع  ینعی   (1) ؛» دعست هّمالا و  کلت  اهب  لمکت  یتلا  ءایـشالا  عیمج 

دوش یم  یئایـشا  مامت  لماش  یملع  ره  هک  يروط  هب  دوب ؛ دهاوخ  اه  تّما  ددع  هب  دـنوش ، یم  عازتنا  هک  یمولع  دادـعت  سپ  .تساه 
.دسر یم  تداعس  هب  هدش و  لماک  نآ  ۀلیسو  هب  تما  نآ  هک 

لیاضف دـشاب و  یم  دوخ  صاخ  ییایفارغج  ّتیعقوم  دـیاقع و  قیالع ، موسر ، بادآ ، گـنهرف ، ياراد  یتّما  ره  هک  تسا  نیا  روظنم 
نیدب .تسا  توافتم  رگید  ياه  تّما  اب  یتّما  ره  رد  یلبق  ۀـناگ  هس  لیاضف  يارجا  قیرط  سپ  .ریخ  روما  يارجا  يورین  ینعی  یلمع ،
يارب یلبق  ۀناگ  هس  لیاضف  زا  هچ  نآ  هک  نیا  مالک  ۀصالخ  .دوش  یم  ّرثکتم  اه  تّما  ددع  هب  هناگ ، هس  لیاضف  يارجا  قیرط  تهج ،
لامک ۀمزال  هک  ار  یئایـشا  مامت  دراد و  هدهع  هب  ار  لیاضف  نآ  يارجا  تیفیک  هک  دوش  یم  عازتنا  یمولع  تسا ، هدش  لصاح  ناسنا 

.دشاب یم  نآ  یئارجا  يورین  دراد و  رب  رد  تساه  تما  تداعس  و 

لّمکم مادـکره  هـک  يا  هنوـگ  هـب  دـنراد ؛ مهاـب  یکیدزن  طاـبترا  هناـگراهچ  لـیاضف  هـک  دوـش  یم  موـلعم  تشذـگ ، هـچ  نآرباـنب 
هدومیپ یقلخ  لیاضف  يرکف و  لیاضف  رد  ار  لامک  تاجرد  بیترت  هب  هدش و  عورش  يرظن  لیاضف  زا  نآ ، ۀبترم  نیلوا  دنرگیدکی و 

، بیترت هب  هک  دوش  یم  هتفگ  تلیـضف » بحاص   » ناسنا هب  یتقو  هک  تسا  دـقتعم  یباراف  ینعی  .ددرگ  یم  لماک  یلمع  لـیاضف  هب  اـت 
هدروآ تسد  هب  تسا ) هناگ  هس  لیاضف  ییارجا  يورین  هک   ) ار یلمع  لیاضف  صوصخ  هب  دشاب ؛ هدرک  لیصحت  ار  هناگراهچ  لیاضف 

، دنک افتکا  نآ  هب  یسک  رگا  .تسین  یفاک  ضحم  يرکف  يرظن و  لیاضف  مولع و  لیصحت  اهنت  دشاب و 

ص:82

ص 84. هداعسلا ، لیصحت  ( 1 - ) 1
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نم هانتقاام   ّ ناف هّیرظنلا  لئاضفلا  ینتقا  يذلا  فوسلیفلا  :» ددرگ یم  موسوم  لطاب  هکلب  صقان » فوسلیف   » هب دوخ  صقان و  شا  هفـسلف 
ار يرظن  لیاضف  هک  یفوسلیف  ینعی   (1) ؛» هیف نکمملا  هجولاب  هاوس  نم  لک  یف  اهداجیا  یلع  هردق  هل  نکت  مل  اذا  الطاب  نوکی  کلاذ 

.تسا لطاب  شا  هفسلف  دشاب ، هتشادن  ار  ریغ  رد  بسانم ، هار  زا  نآ  ققحت  داجیا و  رب  تردق  رگا  دنک ، لیصحت 

داّحتا کلم ، لوا و  سیئر  راذـگ ، نوناق  فوسلیف ، ماما ، نیب  درف ، کی  رد  هناگراهچ  لیاضف  عامتجا  اب  دـهاوخ  یم  یباراف  نیارباـنب 
هلیـضفلا یلع  هنم  لدـی  فوسلیفلا  مساو  :» دراد تلالد  وا  لیاضف  اه و  ییاناوت  زا  یکی  هب  نیواـنع  نیا  زا  مادـکره  اریز  دـنک ، رارقرب 
اهداجیا یلع  هّوقلا  اهجارختسا و  یلع  هّوقلا  هیلمعلا و  الوقعملا ت  طئارـشب  هفرعملا  هدوج  یلع  هنم  ّلدی  سیماونلا  عضاو  ...هیرظنلا و 

هب و متؤی  نم  یلع  لدی  اّمناف  برعلا ، هغل  یف  مامالا  ینعم  اما  ...رادتقالا و  طلـستلا و  یلع  ّلدـی  کلملا  مسا  ...ندـملا و  ممالا و  یف 
رب دـنک  یم  تلالد  ظـفل ، نیا  دوش ، یم  هتفگ  فوسلیف  صخـش  نیا  هب  یتقو   (2) ؛» هضرغ لّبقتملا  وا  هلامک  لّبقتملا  اـّما  وه  لـّبقتی و 
هب تبـسن  هدوب و  هاگآ  یلمع  تالوقعم  طیارـش  زا  یبوخ  هب  وا  هک  دـنک  یم  تلالد  راذـگ ،» نوناق   » ظفل يرکف و  يرظن و  تلیـضف 

، دنمان یم  کلم »  » ار وا  هک  نیا  دیامن و  ارجا  اهرهـش  اه و  تما  نایم  رد  ار  اهنآ  دناوت  یم  دراد و  تردق  اهنآ  جارختـسا  طابنتـسا و 
لوبق دروم  هتفرگ و  رارق  اوشیپ  هک  یسک  رب  .دنک  یم  تلالد  برع ، تغل  رد  ماما  يانعم  اما  دنک و  یم  نآ  رادتقا  طلست و  رب  تلالد 

.تسا هتفرگ  رارق  لوبق و  دروم  وا  ضرغ  فده و  ای  وا  لامک  ای  هک  تسانعم  نادب  نیا  .دشاب  یم  نارگید 

ص:83

ص 92-89. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 92 و 93. نامه ، ( 2 - ) 2
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فوسلیف و يانعم  هک  دش  مولعم  سپ   (1) ؛» دـحاو هلک  ینعم  مامالا  سیماونلا و  عضاو  لوـالا و  سیئرلا  فوسلیفلا و  ینعم  ّنا  نّیبتف  »
، دحاو درف  رد  هناگراهچ  لیاضف  عامتجا  اریز  دهد ، یم  لیکشت  ار  يدحاو  تقیقح  تسا و  دحاو  ماما ، راذگ و  نوناق  لوا و  سیئر 
هک تهج  نآ  زا  .دوش  یم  داـی  لّوا ، سیئر  راذـگ و  نوناـق  ماـما و  یقیقح و  فوـسلیف  ناوـنع  هب  هک  دزاـس  یم  لـماک  ناـسنا  وا  زا 
هک تهج  نآزا  تسا ؛ نافوسلیف  فیاظو  ةزوح  رد  هک  دوش  یم  دای  هفـسلف  مان  هب  هدـش ، هتخیر  ناهرب  بلاـق  رد  لـیاضف ، زا  یـشخب 

سیماون ناعـضا  فیاظو و  هزوح ، رد  هک  دنیوگ  یم  تعیرـش  نید و  نآ ، هب  هدـش ، هتخیر  عانقا  بلاق  رد  لیاضف ، زا  يرگید  شخب 
.دوش یم  دای  ماما ، لّوا و  سیئر  سیماون و  عضاو  ناونع  هب  وا  زا  تسا و  ماما  لّوا و  سیئر  ةدهع  هب  نآ  يارجا  تسا و 

لامک فیرعت  رد  اریز  دیدرگ ، راکشآ  زین  لامک  فیرعت  نآ ، نمض  رد  دش و  نشور  یبوخ  هب  لیاضف  يانعم  تشذگ ، هچ  نآ  ربانب 
تسا نآ  لوا ، لامک  ینعی   (2) ؛» اهلک لیاضفلا  لاعفا  لعفی  نا  وه  لّوالا  لامکلاو  :» دومرف

ییاهن لامک  یباراف ، هک  دوش  یم  مولعم  سپ  .دنادب  ار  لیاضف  اهنت  هک  نیا  هن  دریگ ، راک  هب  دهد و  ماجنا  ار  لیاضف  ۀـمه  ناسنا  هک 
زا مه  دـنناد و  یم  ار  لیاضف  مه  هک  دنتـسه  اـهنیا  اریز  دـناد ، یم  قبطنم  راذـگ  نوناـق  ماـما و  لوا و  سیئر  قلطم و  فوسلیف  رد  ار 

.دننک یم  لمع  نآ  بتارم  یلعأ  هب  لیاضف ، هب  لمع  ثیح 

هب ندیـسر  يارب  يدوجوم  ره  هک  تسا  دـقتعم  یباراـف  هچرگا  تسا ؛ یبـسن  رما  یناـسنا  لاـمک  هک  دوش  یم  مولعم  حیـضوت  نیا  اـب 
شدوخ لامک  تیاهن 

ص:84

ص 93. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 32. هعزتنم ، لوصف  ( 2 - ) 2
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هب شیارگ  مه  دراد و  لامک  هب  لیم  مه  یناـسنا ، ره  اریز  دـناد ، یم  یباـستکا  يرما  ار  لاـمک  لیـصحت  اـما   (1)، تسا هتفای  نیوکت 
؛ دشاب لماک  شدوخ  ترطف  رد  یناسنا  ره  هک  تسین  هنوگ  نیا   (2) «. لامکلا یلع  هرما  لوا  نم  اروطفم  ناسنا  دجوی  داکیال  :» طوبه

.دشاب طوقس  هب  ور  دشاب و  هتـشادن  شیارگ  شدوخ  ترطف  قبط  تسا  نکمم  یلو  هدش ، قلخ  یهاوخ  لامک  ترطف  رد  ناسنا  هکلب 
: دوش یم  هراشا  راصتخا  روط  هب  هک  تسا  هدش  نایب  لامک  هب  ندیسر  ياه  هار  یضعب  یباراف ، يرکف  ۀموظنم  رد  اذل 

(3) .دناسرب تداعس  لامک و  بتارم  تیاهن  هب  ار  یمدآ  ات  دشاب ، یم  مدرم  هب  تیانع  لاّعف  لقع  راک  لاّعف : لقع  . 1

دوش یم  بجوم  هک  تسا  ییاهزیچ  رب  لمتـشم  هناگراهچ  لیاضف  دش ، رکذ  لیاضف ، فیرعت  رد  هکروط  نامه  لیاضف : لیـصحت  . 2
(4) «. دعست هّمالا و  کلت  اهب  لمکت  یتلا  ءایشالا  عیمج  یلع  اهنم  لک  يوتحی  :» دسرب لامک  تداعس و  هب  تما  کی 

دوخ یگدنز  تایرورض  هب  هن  قلطم  روط  هب  هک  تسا  یعاونا  زا  ناسنا  دیامرف : یم  هیندملا  هسایّـسلا  رد  یباراف  یندم : تاعامتجا  . 3
رد رایـسب  ياه  هورگ  عامتجا  یهورگ و  تسیز  هار  زا  رگم  يورخا ؛) لامک   ) لضفا رترب و  تالاح  هب  هن  دـسر و  یم  يویند ) لامک  )

(5) .مه هب  طبترم  دحاو و  هاگیاج 

ص:85

ص 81. هداعسلا ، لیصحت  ( 1 - ) 1
ص 105. هعزتنم ، لوصف  ( 2 - ) 2

ص 32 و 55. هیندملا ، هسایسلا  ( 3 - ) 3
ص 84. هداعسلا ، لیصحت  ( 4 - ) 4
ص 69. هیندملا ، هسایسلا  ( 5 - ) 5
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يارب مه  ناسنا ، هک  تسا  دـقتعم  دـنیب و  یم  عامتجا  دارفا  نیب  نواعت  ار  لامک  هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  رگید  یکی  یباراف  نواـعت : . 4
.دراد زاین  رگیدمه  اب  يراکمه  نواعت و  هب   (2)، يورخا لامک  هب  ندیسر  تهج  مه  (1) و  يویند لامک  هب  ندیسر 

زین اهنآ  هب  هک  دـنک  یم  رکذ  تداعـس  نییبت  فیرعت و  نمـض  رد  ار  لامک  هب  ندیـسر  تهج  رگید  ياه  هار  یخرب  یباراف  نینچ  مه 
.دش دهاوخ  هراشا 

تداعس - 3

هراشا

ود هب  یندـم » ملع   » یباراف ریبعت  هب  ای  تسایـس  ملع  ًالوصا  تسا و  تداعـس  یباراف ، یـسایس  ۀفـسلف  رد  ییاـغ  رـصانع  زا  رگید  یکی 
ياه هار  مود  شخب  دنک و  یم  نایب  ار  يرادنپ  زا  یقیقح  تداعس  صیخشت  فیرعت و  لوا ، شخب  هک  دوش  یم  میـسقت  هدمع  شخب 

(3) .دراد هدهع  رب  ار  یقیقح  تداعس  هب  هعماج  ندناسر 

فده هب  هک  دنک  یگدنز  يا  هنوگ  هب  دـیاب  ناسنا  دـیامرف : یم  دـناد و  یم  تداعـس  هب  ندیـسر  ار  ناسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  یباراف 
هب هک  تسا  نیا  ناـسنا ، دوـجو  شنیرفآ  زا  فدـه  نوـچ  دـیامرف : یم  هیندـملا  هسایـسلا  باـتک  رد  يو  .دـبای  تسد  دوـخ  شنیرفآ 

نیعلا بصن  راک و  تیاغ  ار  نآ  دسانشب و  ار  تداعس  يانعم  دیاب  تسخن  نآ ، هب  ندیسر  هار  رد  راچان  هب  سپ  دسرب ، ییاهن  تداعس 
یـصخش ياه  ترطف  رد  مدرم  ...دسرب  تداعـس  هب  نآ  ۀلیـسو  هب  ات  دهد ، ماجنا  تسا ، مزال  هک  ار  یلامعا  سپـس  دـهد و  رارق  دوخ 

ار تداعس  دناوت  یمن  ًاترطف  یناسنا  چیه  نیاربانب  دنفلتخم ؛ دوخ 

ص:86

ص 117. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
ص 32. هعزتنم ، لوصف  ( 2 - ) 2

ص 59. هلملا ، ( 3 - ) 3
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نآ ...دراد و  امنهار  دـشرم و  هب  زاین  دروم  ودره  رد  هکلب  دـنک ؛ لمع  تسا ، لـمع  ۀتـسیاب  هک  هچ  نآ  هب  دـناوت  یمن  مه  دسانـشب و 
تخانش لّوا  مدق  رد  تداعس ، هب  ندیسر  يارب  سپ   (1) (. ناشنانیشناج ماما و  ربمایپ و  ینعی   ) تسا هلضاف  ۀنیدم  سیئر  نامه  امنهار 

.تسا مزال  تداعس  قرط  ندومیپ  هاگ  نآو 

قاتـشم نآ  هب  یناسنا  ره  هک  تسا  یتیاغ  نامه  تداعـس  دـیامرف : یم  هداعـسلا  لیبس  یلع  هیبنتلا  باتک  رد  یباراف  تداعـس : فیرعت 
، هیندملا هسایـسلا  باتک  رد  يو   (2) .تسا تاریخ  نیرترب  لامک و  تداعـس ، اریز  دـنک ، یم  تکرح  نآ  يوس  هب  شـالت  اـب  تسا و 
، دشاب دنمدوس  تداعـس  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  يزیچ  ره  قلطم و  ریخ  زا  تسا  ترابع  تداعـس  دـنک : یم  فیرعت  نینچ  ار  تداعس 

(3) .تسا ّرش  قلطم ، روط  هب  دوش ، تداعس  هب  ندیسر  زا  عنام  یهجو  هب  هک  يزیچ  ره  سکع ، رب  تسا و  ریخ 

هار رد  ءایـشا  ۀـمه  هدـش و  یفّرعم  تاریخ  نیرترب  ناسنا و  لامک  ناونع  هب  تداعـس  فیرعت ، ود  ره  رد  دوش ، یم  هظحالم  هک  نانچ 
هتـساوخ مامت  دراد و  یتاذ  تیبولطم  هک  تسا  یفده  تیاغ و  نامه  تداعـس  سپ  .دننک  یم  ادـیپ  ریخ  ناونع  تداعـس ، هب  ندیـسر 

(4) .تسا تداعس  هب  ندیسر  ۀلیسو  رگید ، ياه 

تداعس عاونا  فلا )

: تسا مسق  ود  رب  نآ  دنک و  یم  ثحب  تداعس  زا  ادتبا  یندم  ملع  هک  تسا  هدمآ  هلملا  باتک  رد 

ص:87

ص 79-78. هیندملا ، هسایسلا  ( 1 - ) 1
ص 47. هداعسلا ، لیبس  یلع  هیبنتلا  . 2 ( 2 - ) 2

ص 72. هیندملا ، هسایسلا  ( 3 - ) 3
ص 99. هعزتنم ، لوصف  ( 4 - ) 4
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هب تداعس  هب  لوصو  يارب  هک  تسا  یتاریخ  هکلب  تسین ؛ تداعس  عقاو  رد  اما  تسا ، تداعـس  دور  یم  نامگ  هک  یّنظ : تداعـس  . 1
ۀعماج دـنادب ، تداعـس  ار  اهنیا  يا  هعماـج  رگا   (2) .تسایـس ملع و   (1)، ماـقم هاـج و  تمارک ، تذـل ، تورث ، ریظن : دور ؛ یم  راـک 

(3) .دوب دهاوخ  هّیلهاج 

هب ندیسر  يارب  ءایشا  ریاس  اّما  تسین ، ریغ  هب  لّصوت  يارب  هاگ  چیه  دراد و  یتاذ  تیبولطم  هک  یقیقح  تداعس  یقیقح : تداعـس  . 2
ترخآ رد  هکلب  تسین ، ایند  رد  تداعس  نیا  دراد و  یم  زاب  بلط  زا  تسد  دیـسر ، تداعـس  هب  ناسنا  نوچ  تسا و  بولطم  ِتداعس 

(4) .تسا موسوم  زین  يوصق » تداعس   » هب هک  تسا 

لاقتنا و تروریص و  زا  تسا  ترابع  تداعس  دیامرف : یم  دنک و  یم  فیرعت  ار  یقیقح  تداعس  هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  باتک  رد 
ۀبترم هب  هک  دـبای  لامک  اج  نآ  ات  دـشابن و  هداـم  هب  جاـتحم  دوخ  ماوق  رد  هک  يا  هبترم  نادـب  دوخ ؛ يدوجو  ۀـبترم  رد  سفن  لّوحت 

فیرعت رد  هکروط  نامه  هکلب  دوش ؛ یمن  لصاح  ایند  نیا  رد  یقیقح  تداعـس  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  هتبلا   (5) .دسرب لاّعف  لقع 
هب دـناوت  یم  یتروص  رد  ناسنا  سپ  تسا ؛ يویند  تداعـس  لامک و  اب  طـبترم  هتـسباو و  ـالماک  یقیقح  تداعـس  دـش ، رکذ  لاـمک 

.دشاب هدیسر  تداعس  هب  مه  ایند  رد  هک  دبای  تسد  یقیقح  تداعس 

، نآ هلیـسو  هب  دوش ، لـصاح  ینّدـمت  ره  اـه و  تما  ناـیم  رد  رگا  هک  تسا  یناـسنا  رما  راـهچ  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  یناـث  ملعم 
رد يویند  تداعس 
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، يرکف يرظن ، لیاضف  زا  تسا  ترابع  روما  نآ  دوش و  یم  لصاح  ناـش  يارب  يورخا  یگدـنز  رد  اـپ  رید  تداعـس  یگدـنز و  نیا 
، ماما لوا و  سیئر  قلطم و  فوسلیف  رد  هناگراهچ  لیاضف  دـش ، رکذ  لیاضف  ثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  نیارباـنب   (1) .یلمع یقلخ و 

دشُرم یناث ، ملعم  ار  یصخش  نینچ  دشاب و  یم  یقیقح  تداعس  ۀمدقم  هک  تسا  يویند  تداعس  نامه  ماقم ، نیا  تسا و  هدش  عمج 
مَُکل َناک  دََـقل  دراد : نآرق  هیآ  نیا  هب  هراشا  بلطم ، نیا   (2) .دنک یم  یفّرعم  تداعس  هب  ندیسر  تخانـش و  رد  اه  تّما  يامنهار  و 

3/ ٌهَنَسَح ٌهَوسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف 

لقع قرافم و  لوقع  ۀـبترم  هب  ترخآ  رد  يویند و  تداعـس  هب  یگدـنز  نیا  رد  ییامنهار ، دـشُرم و  نینچ  زا  تعاطا  اب  ناـسنا  سپ 
رثؤملا وهف  قالطالا ، یلع  ریخلا  وه  و  يوصقلا ، هداعـسلا  وه  کلاذ  و  ریخالا ، لامکلا  انل  لصحی  لامکلا  اذهبو  :» دیـسر دهاوخ  لاّعف 

یم لصاح  ام  يارب  يورخا  لامک  يویند ، لاـمک  ۀطـساو  هب  .تسا  يورخا  لاـمک  ۀـمدقم  يویند  لاـمک  ینعی   (3) ؛» هتاذل یهتشملا 
.تسا قلطم  ریخ  ییاهن و  تداعس  نامه  يورخا ، لامک  نیا  .دوش 

نیا اما  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  تقیقح  کی  تسا و  دـّحتم  مهاب  يویند  تداعـس  يویند و  لامک  یباراف ، رظن  رد  هک  دـش  مولعم  سپ 
بتارم یلعا  ياراد  هک  لوا  سیئر  .دراد  دوـجو  لوا  سیئر  رد  نآ ، بتارم  یلعا  هک  تسا  نوگاـنوگ  بتارم  ياراد  دـحاو  تقیقح 

، تسا يویند  لامک  تداعس و 
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دوخ شالت  تّمه و  اب  دنناوت  یم  اه ، ناسنا  ۀّیقب  لوا ، سیئر  زا  تیعبت  هب  .دشاب و  یم  اه  ناسنا  يارب  هنـسح  ةوسا  امنهار و  دـشُرم و 
(1) .دنوش کیدزن  تداعس  لامک و  عیفر  ۀّلق  هب  دنشاب و  هتشاد  نآ  زا  یمهس 

: رعاش لوق  هب 

تسا هتخاس  هناخ  دوخ  تّمه  ردق  هب  سک  ره  تسا  هتخات  هناریو  هب  دغج  غاب و  هب  لبلب 

تداعس رد  تّیبسن  ب )

لـضافتت هنیدـملا  لهال  لصحت  یتلا  تاداعـسلا  ّنا  نّیبو  :» تسا یبسن  رما  کـی  تداعـس ، هک  میریگ  یم  هجیتن  تشذـگ ، هچ  نآ  زا 
مدرم يارب  هلصاح  ياه  تداعس  هک  دیدرگ  نشور   (2) ؛» هنیدملا لاعفاب  اهدافتسا  یتلا  تالامکلا  لضافت  بسحب  هّیفیکلا  هّیمکلاب و 

نآ دوـش ؛ یم  یـشان  هلـصاح  تـالامک  تواـفت  زا  لـضافت ، تواـفت و  نیا  .تسا  تواـفتم  یفیک  یّمک و  ظاـحل  زا  هلـضاف ، ۀـنیدم 
.دیآ یم  تسد  هب  یندم  لاعفا  ماجنا  ۀطساو  هب  هک  یتالامک 

ةدامآ و ًاترطف  یناسنا  ۀقطان  سفن  اریز  دشاب ، یم  تداعس  هب  ندیسر  يارب  لماع  نیرت  مهم  ناسنا  شالت  یعس و  یباراف  رظن  رد  سپ 
زا دوش و  یم  دنمورین  هدیدنـسپ  ياهراک  رد  تموادـم  اب  هک  تسا  لامک  ّتیلعف  ماقم  زارحا  دّعتـسم  لامک و  تداعـس و  هب  ندیـسر 
يو يارب  ییاهن  تداعـس  ددرگ و  یم  زاین  یب  هّدام  زا  اقلطم  هک  دبای  یم  ّتیلعف  لامک و  اج  نآ  ات  دـسر و  یم  تیلعف  هب  هّوق ، ۀـبترم 

(3) .دوش یم  لصاح 
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تداعس ندوب  يدارا  ای  يرطف  ج )

نانچ دوش ؛ یم  لصاح  ناسنا  يدارا  لاعفا  زا  هک  دـناد  یم  يدارا  رما  کی  ار  تداعـس  یباراف  هک  میریگ  یم  هجیتن  قوف  ثحاـبم  زا 
ینعی  (1) ؛» تاداضتم نم  هعونصم  هرطفلا  ّنال  ...لامکلا  یلع  هرما  لوا  نم  ناسنا  دجوی  داکیال   » دراد حیرـصت  هعزتنم  لوصف  رد  هچ 

هب هک  لاح  نیع  رد  تسا و  ّداـضتم  روما  زا  یبیکرت  ترطف ، نوچ  درادـن ، دوجو  لاـمک  شتقلخ  يادـتبا  زا  یناـسنا  چـیه  ترطف  رد 
لیم و اب  ار  کین  ياهراک  ناسنا  هک  دوش  یم  لـصاح  یتقو  تداعـس  نیارباـنب  .تسا  لـیامتم  زین  نآ  ّدـض  هب  دراد ، شیارگ  لاـمک 

(2) .دهد ماجنا  شیوخ  رایتخا 

تداعس هب  لوصو  رد  رثؤم  رصانع  د )

تداعـس هب  لوصو  رد  مه  تداعـس و  تخانـش  رد  مه  اه ، ناسنا  هک  تسا  دقتعم  یباراف  دش ، نایب  تداعـس  ثحب  رد  هکروط  نامه 
لماوع تسا  نکمم  یهاگ  هلـضاف و  ۀنیدم  لوا  سیئر  یهاگ  تسا ، لاّعف  لقع  یهاگ  امنهار  نیا   (3) .دنراد امنهار  دشرم و  هب  زاین 

دش رکذ  لامک  ثحب  نمض  رد  تداعـس  لامک و  هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  یـضعب  .دوش  یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دشاب  يرگید 
: زا دوب  ترابع  هک 

؛ لاعف لقع  . 1

؛ لیاضف لیصحت  . 2

؛ یندم تاعامتجا  . 3
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؛) دش نایب  لامک  ثحب  رد  کیره  حیضوت  هک   ) نواعت . 4

.لضاف سیئر  . 5

سیئر لثامم ، سیئر  لوا ، سیئر  زا : تسا  ترابع  هک  تسا  هدش  نایب  حطس  جنپ  رد  هلـضاف  ۀنیدم  تسایر  یباراف ، یـسایس  ماظن  رد 
هک دنشاب  یتردق  ياراد  ینعی  دنتسه ؛ هداعسلا » یلا  داشرالا  هدوج   » هب طورشم  اهنآ  ۀمه  هک  لضافا  ياسؤر  تنـس و  ياسؤر  تنس ،

(1) .دننک ییامنهار  یتخبشوخ  تداعس و  يوس  هب  یبوخ  هب  ار  مدرم 

هدـش قلخ  نآ  رطاخ  هب  ناسنا  هک  ییاـهن  تداعـس  ناـمه  ؛(2)  تسا تداعـس  هب  اه  ناسنا  ندـناسر  نید ، عیرـشت  زا  فدـه  .نید  . 6
(3) .تسا

رورشلا لاوزب  نوکی  امنا  هداعسلا  غولبو  :» تسا رورش  لاوز  تداعس ، هب  ندیسر  ياه  هار  زا  یکی  تسا  دقتعم  یباراف  .رورش  لاوز  . 7
ياه يدـب  رورـش و  لاوز  اب  انامه  تداعـس  هب  ندیـسر  ینعی   (4) ؛» هیعیبطلا لب و  طقف  اـهنم  هدارـالا  تسیل  .ممـالا  نع  ندـملا و  نع 

.ددرگ اهنآ  نیزگیاج  یعیبط  يدارا و  تاریخ  هک  یطرش  هب  دوش ؛ یم  لصاح  اه  هنیدم  اه و  تلم  نیب  زا  یعیبط  يدارا و 

نآ تمکح  هفسلف و  ینعی  هداعسلا ؛» لانن  اهب  یتلا  یه  هفسلفلا  :» تسا هفسلف  نتسناد  تداعس ، هب  ندیسر  ياه  هار  زا  یکی  .هفسلف  . 8
(5) .میسر یم  تداعس  هب  نآ  ۀطساو  هب  هک  تسا  يزیچ 
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ریخ - 4

هراشا

ءیش لک  هقوشتی  ام  ریخلا  :» دیامرف یم  تاقیلعت  باتک  رد  یباراف  .تسا  ریخ » ، » یباراف یسایس  ۀفسلف  رد  ییاغ  رصانع  زا  رگید  یکی 
ار نآ  يوس  هب  تکرح  قوش  زیچ  ره  هک  تسا  یتیاـغ  ناـمه  ریخ  ینعی  دوجولا ؛» نم  هتقیقح  هتبتر و  يا  هدوـجو  هب  متی  هدـح و  یف 

هلحرم نیرخآ  نامه  ریخ  ینعی  ددرگ ؛ یم  لماک  دوش و  یم  مامت  ءایشا  يدوجو  تقیقح  نآ ، ۀلیـسو  هب  تسا و  نآ  ناهاوخ  دراد و 
هک دوش  یم  قالطا  رش ،»  » ۀملک ریخ »  » لباقم رد  .دوش  یم  قبطنم  رگیدکی  رب  لماک  دوجو  ریخ و  نیاربانب   (1) .تسا دوجو  لامک  زا 

اهلک لب  الـصا  ناسنالا  هدارابال  هدوجو  امیف  هلمجلاـب  ملاوعلا و  هذـه  نم  ءیـش  یف  الـصا  دوجوم  ریغ  ّرـشلا  :» درادـن يدوجو  لاـمک 
اریز  (2) .تسا ریخ  ًامامت  تسا ، ناسنا  ةدارا  زا  جراخ  هچره  هصالخ  .درادن  دوجو  ّرـش  یتسه ، هاگیاج  زا  کی  چـیه  رد  ینعی  ریخ ؛»

ءیـش لک  ذا  هیاغلا  وه  هتاذل  بجاولا  :» (3) تـسا ریخ  دـشاب ، هچره  دوجو  مزاول  رخآ  اـت  دـیآ ، مزـال  نآ  زا  هچ  نآ  ره  لوا و  ببس 
، تسا فده  تیاغ و  نامه  دـنوادخ  تاذ   (4) ؛» قلطم ریخ  وهف  ریخ  یهف  هیاغ  لک  و  یهتنملا ، کبر  یلا  نا  لاـق و  اـمک  هیلا  یهتنی 

دنوادـخ سپ  تسا ؛ ریخ  یتیاـغ  ره  یهَتنُملا و  َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  هدـمآ َو  نآرق  رد  هکروط  ناـمه  دوش ؛ یم  یهتنم  وا  هب  ءیـش  ره  اریز 
، تاقولخم زا  ءیش  ره  دوجو  اریز  تسا ، یبسن  تیعقاو  کی  ّرش ، يانعم  هکلب  درادن ؛ دوجو  قلطم  ّرش  اما  تسا ، قلطم  ریخ 

ص:93

ص 50. تاقیلعتلا ، ( 1 - ) 1
ص 73. هعزتنم ، لوصف  ( 2 - ) 2

.نامه ( 3 - ) 3
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نتخورفارب هک  نانچ  دیآ ؛ باسح  هب  ّرـش  تسا  نکمم  رگید  زیچ  هب  تبـسن  زیچ  نامه  دوجو  یلو  تسا ، ریخ  لامک و  دوخ ، هبدوخ 
یتـسین اـی  دوـش ، یم  بجوـم  ار  يدنمتـسم  ۀـناخ  ندـنازوس  هک  ور  نآزا  یلو  شتآ ، يارب  تسا  ریخ  لاـمک و  دوـخ  هبدوـخ  شتآ 

.تسا يدیلپ  ّرش و  دراد ، لابند  هب  ار  يدوجوم 

: دیوگ یم  يولوم 

تایح دشاب  ار  رام  نآ  رام  رهز 

کلاذ مدـع  ّرـشلا  و  دوجولا ، بجاو  وه  دوجولا و  لامک  وه  هقیقحلاـب  ریخلا  :» دـنک یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  قلطم  ریخ  یباراـف  سپ 
(1) «. لامکلا

ریخ عاونا 

یتاذ ریخ  - 1

دننام دنتسین ؛ رگید  تاریخ  هب  لوصو  ۀمدقم  هاگ  چیه  دنراد و  یتاذ  ّتیبولطم  هشیمه  تاریخ  زا  یـضعب  هک  تسا  دقتعم  یناث  ملعم 
لجـال تاـقوالا  نم  تـقو  یف  رثؤـت  ـال  اـهتاذ و  لـجال  رثؤـت  ...ًاریخ و  اـهمظعا  تاریخلا  نـیب  نـم  هداعـسلا  ّنا  نیبـت  دـقو  :» تداـعس
تسا يروما  هلمج  زا  تسا و  رادروخرب  ندوب  ریخ  ۀجرد  نیرت  گرزب  زا  تاریخ  مامت  نایم  رد  تداعـس  هک  دش  نشور   (2) ؛» اهریغ

.دریگ یمن  رارق  بلط  دروم  رگید ، زیچ  هب  ندیسر  ببس  هب  تقو  چیه  تسا و  بولطم  هتاذب  هش  یمه  هک 
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یعیبط ریخ  - 2

امنا :» درادـن یـشقن  نآ  رد  مه  یمدآ  ةدارا  تسین و  یتاذ  نآ ، ندوـب  ریخ  هک  دـمان ، یم  یعیبـط » ریخ   » ار ریخ  زا  رگید  مسق  یباراـف 
ریخ شتعیبـط  تسا ، ناـسنا  ةدارا  زا  جراـخ  هک  يریخ  نآ  ینعی   (1) ؛» الـصا ّيدارا  هکراشی  ًاضحم ال  ایعیبط  ناک  امیف  اـنهه  مـالکلا 

رد دوش و  یم  عورـش  الویه  زا  هک  رمق ، نودام  هدام و  ملاع  زا  تسا  ترابع  هک   ) دشاب ّرـش  تسا  نکمم  رگید  زیچ  يارب  یلو  تسا ،
.دنتسه یعیبط  ریخ  ًامامت  اهنیا  تسا ) ناسنا  ةدارا  زا  جراخ  دسر و  یم  لاعف  لقع  ات  يدوعص  بتارم 

يدارا ریخ  - 3

نع ناثدـحی  امهناف  حـیبقلا  لیمجلا و  امه  يدارالا و  ّرـشلا  يدارالا و  ریخلا  اما  و  : » دـیامرف یم  هیندـملا  هسایـسلا  باـتک  رد  یباراـف 
زا هک  ریخ  عون  نیا  اریز  تسا ، ناسنا  زا  یشان  ًافرص  دنتـسه ، یتشز  ییابیز و  نامه  هک  يدارا  ّرـش  ریخ و  ینعی   (2) ؛» هصاخ ناسنالا 
زا هک  ار  هیلوا  فراـعم  يداـبم و  ناـسنا ، هک  هاـگ  نآ  هکلب  یعیبط ؛ هن  تسا و  یتاذ  هن  نآ ، ندوب  ریخ  دـیآ ، یم  دـیدپ  ناـسنا  ةدارا 

قایتشا نآ  ياهررض  عفانم و  رد  هشیدنا  اب  سپس  دسانشب و  ار  ّرش  ریخ و  یتسرد  هب  ددنب و  راک  هب  هدش ، اطعا  وا  هب  لاعف  لقع  هیحان 
تروص نیا  هب  دنک ، ادیپ  ققحت  تسا ، تداعس  هب  لین  بجوم  هک  هلضاف  لاعفا  تالـضع ، کیرحت  اب  ات  دیامن  هدارا  دعب  دنک و  ادیپ 

یم دیدپ  ناسنا  زا  يدارا  ریخ  تروص  نیا  هب   (3) ؛» يدارالا ریخلا  ثدحی  هدحو  هجولا  ذهبف   » دیآ یم  دیدپ  اه  ناسنا  زا  يدارا  ریخ 
.دیآ
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تیاغ و هدرکن و  هجوت  نآ  يوس  هب  اما  دسانـش ، یم  ای  دسانـش  یمن  ار  ریخ  هک  تروص  نیا  هب  تسا ؛ نیا  فـالخرب  يدارا  ّرـش  اـّما 
(1) .تسین يرگید  زیچ  ّرش ، زج  دوش ، یم  لصاح  هچ  نآ  تروص ، نیا  رد  .دهد  یمن  رارق  دوخ  یگدنز  فده 

لاـبند هب  ناـسنا  لوا ، هار  رد  ریـصقت .»  » هار زا  يرگید  و  روصق »  » هار زا  یکی  ددرگ : لـصاح  ّرـش  تسا  نکمم  قیرط  ود  زا  نیارباـنب 
بوخ ار  تداعـس  ریخ و  دریگ و  یم  راک  هب  ار  هقطان  ةوق  مود  هار  رد  دریگ و  یمن  راک  هب  ار  هقطاـن  ةوق  دور و  یم  لاـیخ  ياـضتقم 

.دنک یمن  لمع  دوخ  تخانش  بجوم  هب  نکل  دسانش ؛ یم 

نایم طسو  ّدـح  ًالثم  (2) ؛  دناد یم  ّرـش  ار  طیرفت  طارفا و  ریخ و  ار  طسوتم  ّدـح  روما ، ۀـمه  رد  قالخا ، ياملع  ریاس  دـننام  یباراـف 
هک یسک  .تسا  ّرش  طیرفت ، طارفا و  فرط  ود  ره  تسا  دقتعم  اّما  دمان ، یم  تّفع »  » ار تاّذل  هب  تبسن  يزاین  یب  تاوهش و  هب  عمط 

يدارا تاریخ  زا  یکی  طسو ، ّدح  سپ  .دیمان  فیفع  ناوت  یمن  ار  درادـن ، یـسنج  لیامت  اقلطم  هک  یـسک  ای  دراد  تاوهـش  هب  عمط 
(3) .دنمان یم  تّفع  ار  نآ  هک  تسا 

نوگانوگ دراوم  رد  هک  تسا  یبسن  رما  کـی  طّـسوتم  ّدـح  نیا  ًارهق  (4) و  .دنا هنوگ  نیمه  زین  تافـص  رگید  تعاجـش و  تواخس ،
(5) و دنک یم  قرف  فلتخم  ياه  ناکم  اه و  نامز  رد  دارفا  هب  تبـسن  اذـغ  فرـصم  رد  طـسوتم  ّدـح  هک  ناـنچ  دوش ؛ یم  تواـفتم 

طسوتم ّدح  دناوت  یم  هک  یسک  هرخألاب 
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رد ار  یلادتعا  ماظن  دنک و  ررقم  ار  طباوض  دعاوق و  دناوت  یم  هک  تسا  هلضاف  ۀنیدم  ریدم  دنک ، صّخـشم  روما  ۀمه  رد  ار  لدتعم  و 
هک يا  هشیپ  تعنص و  ینعی   (2) ؛» هیکلملاو هنهملاو  هیندملا  هعانصلا  یه  کلاذ  اهب  جرختسی  یتلا  هعانـصلاو  »(1): دیامن هدایپ  هعماج 

يرادروشک تسایس  يراد و  تکلمم  تعنص  نامه  دنک ، یم  جارختـسا  ار  قالخا  لاعفا و  ۀنایم  تلاح  نآ  ۀطـساو  هب  هنیدم ، سیئر 
.تسا

تداعـس و صیخـشت  فیرعت و  نامه  يدارا  تاریخ  نیا  (3) و  تـسا يدارا  تاریخ  نایب  لّفکتم  یباراف  هاگدید  زا  یندـم  ملع  سپ 
دننک یم  ادیپ  ریخ  ناونع  تداعس ، هب  ندیسر  ریسم  رد  ءایشا  ۀمه  هک  نیا  مالک  ۀصالخ   (4) تسا تداعس  هب  ندیسر  ياه  هار  نییبت 

هب ندیـسر  زا  عناـم  يا  هنوـگ  هب  هک  يزیچ  ره  سکعرب  تسا و  ریخ  دـشاب ، دـنمدوس  تداعـس ، هـب  ندیـسر  هار  رد  هـک  يزیچ  ره  و 
(5) .تسا ّرش  ًاقلطم  دوش ، تداعس 

یسایس هفسلف  یباراف و  موس : راتفگ 

ینانوی يامکح  زا  يو  ریثأت  مدع  ای  ریثأت  یسایس و  ۀفسلف  زا  یباراف  تشادرب 

تموکح ةدـهاشم  اب  يو  .دـمآرب  یلاعتم  ینامرآ و  ماـظن  يوجو  تسج  رد  شیوخ ، ناـمز  رد  دوجوم  عضو  زا  هتـسخ  لد  یباراـف ،
هئارا ار  یتموکح  يوگلا  ات  دمآرب  ددصرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  هعماج  زا  هلاس  دصیـس  فارحنا  یـساّبع و  يافلخ  ۀـناملاظ 

ۀعماج ۀمادا  تسا و  هعماج  رد  تداعس  ققحت  شفده  هک  دهد 
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یگنهرف تالضعم  یـسایس و  ياه  نارحب  لح  يارب  شخبافـش  ۀخـسن  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یندم 
.دشاب شیوخ  نارود 

وا .دش  دنهاوخ  یهابت  شوختـسد  دوز  ای  رید  تمکح ، زا  ندـنام  رود  نیا  لیلد  هب  یـساّبع  ةرود  ياه  تموکح  هک  تفایرد  یباراف 
یمتح لاوز  دوشن ، هدوشگ  یعامتجا  ماظن  نیا  يورارف  یّلح  هار  رگا  تسا و  هدـش  طاطحنا  راچد  یمالـسا  تفـالخ  هک  تسناد  یم 

هب نآ  رد  اه  ناسنا  ات  تسا  هلـضاف  ۀـنیدم  سیـسأت  یعاـمتجا ، یـسایس -  نارحب  نیا  هب  یباراـف  شنکاو  اذـل  .تشاد  دـهاوخ  یپ  رد 
.دنبای تسد  ترخآ  ایند و  تداعس 

، یباراف ینامرآ  تموکح  رد  .دوش  یم  ثحب  هلضاف » تسایس   » و هلضاف » تسایر  «، » هلضاف ۀنیدم   » ثلثم زا  یباراف ، یسایس  ۀفسلف  رد 
ۀعماج ندناسر  لامک  هب  تهج  رد  هتفای و  لامک  ياه  ناسنا  يوس  زا  طقف  دشاب و  هتـشاد  یبتکم  ینید و  ۀغبـص  ًافرـص  دیاب  تسایس 
نتفای تینیع  نآ ، هار  اهنت  دبای ، تسد  يرـشب  لامک  ۀلحرم  نیرتاراوگ  نیرت و  كاپ  هب  هعماج  هک  نیا  يارب  .دیآ  رد  ارجا  هب  یناسنا 

هب ار  نارادمتسایس  هک  تسا  یتسایس  هلضاف ، تسایـس  دیامرف : یم  نآ  فیرعت  رد  یباراف  اذل  دوب ؛ دهاوخ  هعماج  رد  هلـضاف  تسایس 
وترپ رد  .دناسر  یم  نآ  زا  سپ  ناهج و  نیا  یگدنز  رد  اه  شزرا  نیرتالاو  هب  ار  مدرم  داحآ  هدـناسر و  لیاضف  نیرتشیب  نیرتالاب و 

یگدـنز نیرتاراوگ  زا  هتفای و  تسد  لامک  لـحارم  نیرتهب  هب  هتفرگ و  رارق  يونعم  يداـم و  طیارـش  نیرتهب  رد  مدرم  تسایـس ، نیا 
(1) .دنوش یم  رادروخرب 

يردق هب  تسایس  ود  نیا  نیب  هلصاف  .دراد  رارق  هلهاج  تسایس  لباقم  رد  هک  تسا ، هلـضاف  تسایـس  ةدننک  هئارا  نید  یباراف ، رظن  هب 
تسا دایز 
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اهنآ نیب  یعماـج  شور  چـیه  تقیقح  رد  اـّلاو  دوب ؛ دـهاوخ  یظفل  كرتشم  لـیبق  زا  ود ، ره  رب  تسایـس  قـالطا  یباراـف  ریبعت  هب  هک 
(1) .درادن دوجو 

هنیدـم زیمم  هجو  ساسا ، نیارب  .دـنوش  یم  زیامتم  رگیدـکی  زا  دـننک ، یم  لابند  هک  یفادـها  بسح  رب  اه  تموکح  یباراف ، رظن  رد 
ار موهوم  تاریخ  زا  یـضعب  هلهاج ، ياه  هنیدم  اّما  تسا ، هعماج  رد  یقیقح  تداعـس  ریخ و  اب  مأوت  یگدنز  نآ ، فادـها  هلـضاف و 

.درادن دوجو  فده  ود  نیا  نیب  یکارتشا  هنوگ  چیه  بیترت  نیا  هب  .دنهد  یم  رارق  ییاغ  فده 

تسا تمکح  نآ ، ۀصیصخ  نیرت  مهم  هک  یتسایر  نامه  دوش ؛ یم  یشان  هلضاف  تسایر  زا  هلضاف ، تسایـس  هک  تسا  دقتعم  یباراف 
يـالعا ۀـجرد  هب  تـالامک  ظاـحل  زا  یّبن و  مه  تسا و  فوسلیف  مه  هک  یتساـیر  ناـمه  دراد ؛ یگتـسب  نآ  هب  هنومن  ۀـعماج  ماوق  و 

هعماج روما  رب  وا  .تسین  یناسنا  چیه  دنمزاین  تیریدم ، میلعت و  داشرا و  رد  هدیسر و  تسا  لاّعف  لقع  اب  نتسویپ  هک  يرـشب  تداعس 
هلضاف هنیدم  سیئر  ةدهع  رب  ترخآ  ایند و  حالصا  ینعی  دزیمآ ؛ یم  مه  رد  تسایـس ، هفـسلف و  نید و  وا ، دوجو  رد  .دراد و  تیالو 
تاریخ مامت  أشنم  دنسپلد ، راید  ربهر  ای  بولطم  لامک  ۀنیدم  ریدم  ای  هنومن  ۀعماج  ریدم  ای  هلـضاف  ۀنیدم  ریدم  رگید ، ریبعت  هب  .تسا 
اـضعا تیبرت  هب  فرط  کی  زا  وا  .تساه  شزرا  فادـها و  زا  يرادـساپ  هعماـج و  لداـعت  مظن و  ظـفح  وا  ۀـفیظو  .تسا  تاـکرب  و 

(2) .دزادرپ یم  هعماج  ماظن  رد  اهنآ  بتارم  نییعت  هب  رگید ، فرط  زا  هتخادرپ و 

فوسلیف یسیئر  تسایر  تحت  ادعُس  رایخا و  لضافا و  زا  یهورگ  هک  تسا  هنومن  يا  هعماج  نّدمتم و  يرهش  یباراف ، ۀلـضاف  ۀنیدم 
رد و 
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بولطم و لامک  هب  ندیـسر  يارب  یگدـنز ، ۀنحـص  رد  ار  رگیدـکی  هدـمآ و  درگ  طیارـشلا ؛ عماج  هیقف  ای  ماما ، ای  ربماـیپ  لاـح  نیع 
: تسا راوتسا  لصا  ود  رب  هنیدم  نیا  .دننک  یم  يرای  یقیقح ، تداعس 

هنیدم ياضعا  نآ ، رد  هک  تسا  يرکف  يراکمه  ای  دریگ : یم  ماجنا  تروص  ود  هب  هک  تسا  رگیدمه  اب  اضعا  يراکمه  لوا ، لصا 
، تروص نآرد  هک  تسا  یلمع  يراکمه  ای  دننک ، یم  یعاسم  کیرشت  ملاع ، دوجو  قرافم و  لوقع  ّتیدحا و  تاذ  نتخانـش  يارب 

نوزفا زور  تاجایتحا  عفر  هب  رداق  رـشب  یلمع ، يراکمه  نودـب  .دـنهد  یم  يرای  رگیدـکی  هب  اه ، یکین  لـیاضف و  بسک  رد  اـضعا 
.تسا یلمع  يراکمه  هب  طونم  رشب ، عون  ياقب  عقاو ، رد  تسین و  دوخ 

.دشاب یم  اضعا  فده  تیاغ و  هک  تسا  یقیقح  تداعس  مود ، لصا 

ام يارب  هک  يرگید  لاؤس  اـّما  .دـش  میدـقت  تاـیئزج ، نییبت  نودـب  یلک و  روط  هب  هک  تسا  یـسایس  ۀفـسلف  زا  یباراـف  تشادرب  نیا 
لـصا اتـسار  نیا  رد  .تسا  هدوـب  رثأـتم  ناینیـشیپ  زا  دـح  هچ  اـت  هلـضاف ، ۀـنیدم  سیـسأت  رد  یباراـف  هک  تسا  نـیا  دوـش ، یم  حرطم 

، هفـسالف مامت  اریز  دوش ، یم  یّقلت  ملـسم  يرما  وطـسرا ، نوطـالفا و  ًاـصوصخم  یناـنوی ، هشیدـنا  زا  نتـشاد  یهاـگآو  يریذـپریثأت 
یباراف دوخ  زا  یتقو   (2) .تسین وطسرا  نوطالفا و  رکفت  طسب  زج  يزیچ  هسفن  یف  هفـسلف  (1) و  دنتسه وطسرا  نوطالفا و  نادرگاش 
.مدمآ یم  باسح  هب  وطسرا  درگاش  نیرت  گرزب  مدوب ، وطسرا  نامز  رد  رگا  هک  دهد  یم  باوج  وطسرا ، ای  يرتاناد  وت  دنسرپ  یم 

تیفیک رادـقم و  تسا ، فالتخا  دروم  هچ  نآ  اّما  دـناد ، یم  وطـسرا  درگاش  ار  دوخ  دراد و  لوبق  ار  يریذـپریثأت  لصا  یباراـف  سپ 
.تسا هدش  زاربا  یفلتخم  ياه  هاگدید  دروم ، نیا  رد  .دشاب  یم  يریذپریثأت 
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هک ردان  يرـصنربلآ  نینچ  مه  تسا و  هدومن  یباراـف  ییاسانـش  فرـص  ار  دوخ  قیقحت  تسا و  ناسانـشرواخ  زا  هک  زرتلاو  دراـچیر 
دّلقم ار  یباراف  یمالـسا ، ۀفـسلف  ناخّروم  ّرجلا  لیلخ  يروخافلا و  اّنح  روط  نیمه  تسا و  توریب  رد  یباراـف  بتک  رـشان  حّحـصم و 

(1) .دنناد یم  ینانوی  رکفت  حراش  فرص و 

هب یمالـسا  گنر  هک  ینوطالفاون  ییوطـسرا و  تمکح  زا  تسا  يا  هزیمآ  یباراف  ۀفـسلف  : » دنـسیون یم  رجلا  لیلخ  يروخافلا و  اّنح 
رد ینوطالفا و  تسایس ، قالخا و  رد  تسا و  ییوطسرا  تاّیعیبط ، قطنم و  رد  وا  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  يرشع  ینثا  یعیـش  صوصخ 

(2) «. هفسلف تدحو  هب  نماؤم  یقیفلت و  یطاقتلا و  تسا  یمیکح  زیچ ، ره  زا  لبق  ینیطولف و  هعیبطلادعبام ،

اج نآ  زا  ار  یباراف  خساپ  .دهد  یم  خساپ  نآ  هب  دنک و  یم  ّدر  تّدش  هب  ار  هاگدید  نیا  يو  .تسین  یباراف  لوبق  دروم  هاگدـید  نیا 
راـکفا حرـش  همجرت و  هک  تشاد  دوجو  عازن  نیا  هفـسالف  ناـملکتم و  اـهقف و  نیب  همجرت ، نارود  زاـغآ  زا  هک  میروآ  یم  تسد  هب 

ود وطـسرا  نوطالفا و  ًالوا  هک  داد  خـساپ  هنوگود  هب  یباراف  .دـندرک  دراو  مه  یباراـف  هب  ار  ماـهتا  نیا  .تسا  نید  هب  ّرـضم  یناـنوی ،
راک هناروکروک ، ّتیعبت  ٌّیبغ ؛» وه  نم  لعف  نم  کلذ  ّناف   » تسین هناروکروک  دـیلقت  اـهنآ  زا  اـم  يوریپ  ًاـیناث  دنتـسه و  یهلا  میکح 

.دشابن ام  نید  هب  ّرضم  هک  مینک  یم  ذخأ  ار  اهنآ  راکفا  زا  رادقم  نآ  ام  ینعی  ؛(3)  تسا نالهاج 

عبانم هب  وا  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  یباراف  راثآ  ناقّقحم  زا  يا  هّدع  نیاربانب ،
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رـصع یگنهرف  یـسایس  عاضوا  هدرک و  ذـخأ  هدوب ، راگزاس  یمالـسا  تاـمیلعت  اـب  هک  ار  اـهنآ  زا  ییاـه  شخبو  هدوب  انـشآ  یناـنوی 
رب ار  نید  ینعی  تسا ؛ هداد  هئارا  یمالسا  دیدج  بیکرت  کی  رد  ار  نآ  شیوخ ، ۀنافوسلیف  قیالـس  قبط  هدومن و  هظحالم  ار  شیوخ 

.تسا هدومن  میدـقت  شیوخ  رـصع  یعامتجا  تالـضعم  ّلح  يارب  ینید  یـسایس  راک  هار  کی  یناـنوی ، رکفت  زا  هداد و  هبلغ  هفـسلف 
زا ناوت  یم  ار  يداجس  رفعج  دیس  رصن و  نیسح  دیـس  دراوم  یـضعب  رد  همعن و  هللادبع  پولناد ، نوترون ، سالگود  يدهم ، نسُحم 

(1) .درب مان  هیرظن  نیا  نارادفرط 

هک انعم  نیا  هب  دناد ؛ یم  یمالـسا  ۀفـسلف  سـسؤم  ار  یباراف  هتـشادرب و  ولج  هب  ماگ  کی  یباراف  ماقم  تمظع و  يارب  موس  هاگدـید 
هب شدوخ ، رظن  دروم  فده  بسحرب  ار  نآ  هدرک و  ذخا  هدوب ، راگزاس  مالـسا  اب  هک  ار  ینانوی  حلاصم  داوم و  زا  رادقم  نآ  یباراف 

رتکد ریبعت  هب  .تسا  توافتم  ًالماک  ینانوی  ۀفـسلف  اب  هک  تسا  هدومن  ثادـحا  ار  يدـیدج  يانب  هدومن و  فیلأـت  بیکرت و  يا  هنوگ 
ادـخ رد  ار  یلعاف  ّتلع  وا  راب  نیتسخن  يارب  صوصخ  هب  تسا و  تیهام  دوجو و  زا  ینیون  یّقلت  عدـبم  یباراـف   » یناـمرک هدازرظاـن 
هدـید نآ  یمالـسا  ریـسفت  اـب  ادـخ  هب  تفرعم  هکلب  ناـینانوی ) ریبعت  هب   ) ناـهج فشک  طـقف  هن  ار  هفـسلف  تیاـغ  تقیقح و  هتـسج و 

(2) «. تسا

رد هتشاذگ ، وطسرا  نوطالفا و  يارآ  رب  قیبطت  اب  هلضاف  هنیدم  رب  حرـش  ار  شباتک  مان  هک  روط  نامه  هدازرظان  رتکد  نیا  زا  هتـشذگ 
ار وا  دزاس و  یم  راکشآ  هلئسم  ره  رد  ار  یباراف  تاراکتبا  هدومن و  قیبطت  هسیاقم و  ینانوی  ۀفسلف  اب  ار  یباراف  هاگدید  شثحابم  ریس 

یمالسا ۀفسلف  سسؤم 
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یباراف سپ  .درامش  یمرب  ار  یباراف  ياه  يروآون  زا  يا  هّدع  یباراف  یـسایس  هشیدنا  باتک  رد  اینرجاهم  نسحم  نینچ  مه  .دناد  یم 
توافتم ًالماک  ینانوی  رکفت  اب  تروص ، تیهام و  ظاـحل  زا  هک  هدومن  سیـسأت  يدـیدج  ۀفـسلف  هکلب  تسین ، فرـص  دـلقم  اـهنت  هن 

؛ دشابن شدوخ  ناینیـشیپ  زا  رثأتم  هک  تسین  یناسنا  چـیه  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  زج  هب  هک  تفگ  ناوت  یم  رگید  يوس  زا  .تسا 
ناینیـشیپ يارآ  هب  یتاکن  يرظن ، بحاص  ره  هک  دراد  هتـشاد و  همادا  تروص  نیا  هب  خیرات ، لوط  رد  مولع  لماکت  تفرـشیپ و  هکلب 

؛ تسین انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  مه  یباراف  دـشاب و  ّرثؤم  مولع ، لـماکت  ریـس  رد  هک  تسا  نآ  رّکفتم  ره  رنه  سپ  .دـیازفا  یم  هدوزفا و 
.تسا راکشآ  نشور و  رایسب  برغ ، ۀشیدنا  رد  هچ  مالسا و  ملاع  رد  هچ  شدوخ  زا  دعب  نافوسلیف  هفسلف و  رد  وا  ریثأت  هکلب 

یم رظن  هب  یلو  اینرجاهم ، نسحم  ینامرک و  هدازرظان  زاـنرف  رتکد  یناـکدرا ، يرواد  اـضر  رتکد  زا : دـنترابع  موس  هیرظن  نارادـفرط 
نارادفرط یّتح  مود و  هاگدـید  نارادـفرط  اّما  دنـشاب ، هیرظن  نیا  نارادـفرط  زا  مه  يداجـس  رفعج  دیـس  رـصن و  نیـسح  دیـس  دـسر 

.دنا هدومن  فارتعا  یمالسا  ۀفسلف  رد  یباراف  ریظن  یب  تاراکتبا  یملع و  تاماقم  هب  ددعتم  دراوم  رد  مه  لوا  هاگدید 

ار نانوی  هفـسلف  هّدام  ینعی  هدرک ؛ ریـسفت  ار  نانوی  ۀفـسلف  وا  هک  تسا  نیا  تسا  طوبرم  یباراف  هب  هچ  نآ  : » دـسیون یم  يرواد  رتکد 
دهتجم وا  هک  تسا  نآ  هدـمع  .تسا  تمینغ  هکلب  تسین ؛ بیع  دـشاب ، اـجک  ره  زا  نتخومآ  .تسا  هداد  نآ  هب  ون  یتروـص  هتفرگ و 

وا دشاب ، روط  نیا  رگا  .دشاب  هتـشادن  اهنآ  حور  رکف و  مدرم و  اب  یتبـسانم  هک  درواین  ییالاک  ینعی  دـشابن ؛ هناگیب  هعماج  رد  دوش و 
.دروایب دنک و  همجرت  انیع  ار  یبلطم  هک  هدوبن  نآ  یپ  رد  یباراف  .تسا  میکح  یباراف  سپ  تسا ؛ میکح 
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کی دیاب  هتفگ ، هچره  یباراف  ینعی  تسا ؛ هدروآ  ینانوی  باتک  مادک  زا  ار  بلطم  نیا  یباراف  دـنمهفب  هک  تسا  نیا  ناقرـشتسم  ّمه 
یباراف هچ  رگا  هدشن ] ادیپ  یکردم  زونه  هک  دنک  هدنـسب  بلطم  نیا  هب  درکن  ادیپ  يذخأم  رگا   ] دشاب هتـشاد  ینانوی  یبرغ و  ذـخأم 
ۀفسلف حراش  ّدح  زا  یباراف   (1) .ناینانوی دّلقم  هن  هفسلف ، رد  تسا  دهتجم  یباراف  نم ، داقتعا  هب  اّما  تسا ، وطـسرا  نوطالفا و  درگاش 
هفسلف هب  رهاظت  دمهفن و  ار  هفسلف  هک  نآ  رگم  درادن ؛ انعم  هفـسلف  رد  دیلقت  الـصا   (3) .درک هزات  لوصا  حرط  (2) و  تشذگ ینانوی 

(4)« .دراد دوجو  لهج  هک  تسا  ییاج  رد  دیلقت  .تسین  دیلقت  يارب  ییاج  شناد  ياهزرم  رد  اریز  دنک ، یناد 

یباراف هک  دراد  دوجو  یقفاوت  یمالـسا  ۀفـسلف  ناگدـنهوژپ  ناققحم و  قاـفتا  هب  بیرق  ناـیم  رد  : » دـسیون یم  یناـمرک  زاـنرف  رتکد 
راثآ نیرت  مهم  يواح  ار  وا  هفـسلف  یـسایس و  ۀفـسلف  راذگ  ناینب  ار  یباراف  رـصن ، رتکد  ...تسا  مالـسا  رد  یـسایس  ۀفـسلف  سّـسؤم 

(5)« .درامش یم  رب  یسایس 

هراپ رد  اّما  دنناد ، یم  وطـسرا  حراش  ار  یباراف  بلغا ، هک  نیا  اب  : » دـنک یم  رظن  راهظا  هنوگ  نیا  يداجـس  رفعج  دیـس  رتکد  هرخالاب 
(6)« .تسا رکتبم  تاّیعامتجا  تایقالخا و  مه  تایهلا و  شخب  رد  مه  دوخ  یهگناو  ...هتشاد  يرتشیب  هّجوت  نوطالفا  هب  دراوم  يا 
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ریثأت مدعو  ریثأت  ثحب  هجیتن 

زا ینعی  دراد ؛ داهتجا  سیـسأت و  ماقم  ینانوی ، ۀفـسلف  اب  ههجاوم  رد  یباراف  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دـش ، رکذ  هچ  نآ  ساـسا  رب 
راکفا رد  دومن و  لمع  هنادـهتجم  اتـسار  نیا  رد  وا  .دـنک  یم  نایب  ار  یباراـف  یعقاو  هاـگیاج  موس ، هاگدـید  دوجوم ، تاـیرظن  ناـیم 

.درک حیرشت  ار  یخرب  رییغت و  ار  یخرب  تخادرپ و  ارچ  نوچ و  هب  ینانوی 

درک و لیمکت  نکمم  بجاو و  هب  دوجو  میـسقت  دـیدج و  يراکتبا  اـب  دوب ، حرطم  ناـنوی  رد  هک  ار  میدـق » ثداـح و   » ثحب یباراـف 
.داد هئارا  دیدج  نیهارب  ادخ  تابثا  يارب 

أدبم اب  سفن  داّحتا  هلئـسم  درک و  میـسقت  هناگ  هن  ضارعا  رهوج و  هب  ار  ّتیهام  ییوطـسرا ، دوجو  ۀناگ  هد  تالوقم  ياج  هب  یباراف 
.داد رییغت  أدبم  اب  سفن  لاصتا  هب  ار  ینیطولف 

ةوق سفن ، ياوق  ثحب  رد  روط  نیمه  دومن و  عادبا  راب  نیتسخن  يارب  یحو  ۀتشرف  ناونع  هب  ار  لاّعف » لقع  دافتـسم و  لقع   » ۀیرظن وا 
مه دومن و  عادـبا  ار  سمخ  تاعانـص  دوزفا و  ار  رعـش  هباـطخ و  قطنم ، رد  تسناد و  تفرعم  بابـسا  ءزج  ار  نآ  دوزفا و  ار  هّلیختم 

....و تسا  هدرک  میسقت  قیدصت  روصت و  هب  ار  ملع  هک  تسا  یسک  نیتسخن  یقطنم  ثحابم  رد  نینچ 

يرامعم هب  تسد  دنک و  یم  ذخا  نوطالفا  زا  ار  میکح  تموکح  وطـسرا و  زا  ار  یعیبط  ّتیندم  یباراف  یندـم ، ملع  رد  نینچ  مه  و 
نوطالفا ۀلـضاف  ۀنیدم  اب  صیاصخ ، سیئر و  تافـص ، ّتیعورـشم ، راتخاس ، فده ، ّتیهام ، ظاحل  زا  هک  دنز  یم  يا  هلـضاف  ۀنیدم 

.تسا هدش  يزیر  یپ  وا  رصع  دساف  تفالخ  ماظن  ّلح  يارب  تسا و  توافتم  ًالماک 
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زا دـهد و  یم  هئارا  نیملـسم  هب  ینید ، تموکح  ۀـمادا  تهج  یلمع  ّلح  هار  ماما ، یّبن و  زا  دـعب  ار  میکح  ياهقف  تموکح  یباراـف ،
ییانب ینانوی ، حلاصم  زا  دنک و  یم  زاغآ  ینانوی  ۀفسلف  بلاق  رد  ار  میقتـسمریغ  ةزرابم  شیوخ ، رـصع  بصاغ  تفالخ  اب  قیرط  نیا 

.دزاس یم  نیملسم  حلاصم  فادها و  اب  بسانتم  دیدج و 

یباراف رظن  رد  هفسلف  نید و  ۀطبار 

ياهروتـسد مامت  هک  تسا  دقتعم  نانآ  دننامه  وا  .درادـن  یمالـسا  قَِرف  نیمّلکتم  يارآ  اب  ینادـنچ  توافت  ماقم  نیا  رد  یباراف  رواب 
هب یهلا  یحو  قیرط  زا  عیارـش  تسا و  رترب  اهنآ  ماقم  هبترم و  اریز  دیجنـس ، یناسنا  لوقع  تاکاردا  ءارآ و  اب  ناوت  یمن  ار  یمالـسا 

(1) .دنام یم  ورف  اهنآ  هب  ندیسر  كاردا و  زا  ناسنا  درخ  هک  يرارسا  تسا ؛ هتفهن  نآ  رد  ییادخ  رارسا  تسا و  هدمآ  تسد 

رارق رگا  هتبلا  .دنوش  لسوتم  یحو  نماد  هب  هک  نیا  زج  دـنرادن  يا  هراچ  فراعم ، زا  یـشخب  هب  نتفای  تسد  يارب  اه  ناسنا  نیاربانب ،
رد .دشابن  لوصح  لباق  لقع  اب  یحو  فراعم  دـیاب  سپ  تشادـن ؛ ینادـنچ  جرا  دـناسرب ، رـشب  هب  ار  یلقع  فراعم  نامه  یحو ، دوب 

(2) .تسا نوریب  لقع  ییاناوت  زا  هک  دهدب  یمدآ  هب  ار  ییاه  شناد  یحو ، هک  تسا  هتسیاش  لاح  نیا 

ییاهزیچ هب  ار  یمدآ  دـیاب  یحو  تسا  دـقتعم  یباراف  هراب ، نیارد  .تسا  ضراعتم  لقع  اـب  یحو  لوصحم  يدراوم ، رد  نیا  زا  رتارف 
تـسور نیازا  .دوب  دهاوخ  رتشیب  زین  نآ  ةدئاف  دشاب ، رتشیب  درخ  اب  يراگزاسان  نیا  هچره  تساهنآ و  رکنم  وا  درخ  هک  دـنک  دـقتعم 

تقیقح رد  دنرامش ، یم  دنسپان  ار  اهنآ  اهرادنپ  دننام و  یم  ورف  اهنآ  تفایرد  زا  اهدرخ  دنا و  هدروآ  عیارش  هچ  نآ  هک 
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ص 115. مج ، يویدخ  همجرت  مولعلاءاصحا ، ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2
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(1) .تسا حیحص  ییادخ  ياهدرخ  ربارب  رد  هکلب  تسین ؛ لاحم  دنسپان و 

هدرکن و ضقن  رگید  ياج  رد  ار  لقن  نیا  ًالوا  سپ  تسا ؛ نیملکتم  يارآ  ةدـنهد  شرازگ  لـقان و  رتشیب  ماـقم ، نیا  رد  یباراـف  هتبلا 
دمحملادـبع نیاربانب ، .دـشاب  هتـشاد  رواب  اهنآ  هب  زین  یباراف  هک  تسا  یعیبط  تسا و  عیاش  نیملـسم  ۀـمه  نایم  رد  يرواب  نینچ  ًایناث 

ۀفسلف مالسا و  نید  نایم  دهد ، قفو  وطـسرا  نوطالفا و  نایم  دیـشوک  هک  نانچ  مه  یباراف  : » دنک یم  نایب  نینچ  ار  یباراف  رظن  یتیآ 
هدید یـضقانت  فالتخا و  رگا  .تسین  ضقانتم  ینانوی  تمکح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نید  هک  تفگ  درک و  عمج  زین  نانوی 

نوریب یفسلف  نوگانوگ  تاراعتـسا  زومر و  يارو  زا  ار  وا  درجم  تقیقح  تخادرپ و  هفـسلف  لیوأت  هب  دیاب  تسا و  يرهاظ  دوش ، یم 
امکح و نایم  یفالتخا  زین  تسین و  اهنآ  نایم  يرهوج  قرف  چیه  نیاربانب  .تسا  لاعف  لقع  هفسلف ، نید و  یلصا  ردصم  نوچ  دیشک ،

(2) «. درادن دوجو  ایبنا 

یباراف رظن  رد  تسایس  نید و  ۀطبار 

یـسایس هفـسلف  رد  یلک  روط  هب  یلو  تسا ، هدادن  تروص  تسایـس  نید و  نایم  قیفوت  يارب  یلقتـسم  صوصخم و  ثحب  یناث  ملعم 
ینید ۀبنج  مادک ، ره  رد  لضاف »  » دیق زا  یباراف  روظنم  هک  دوش  یم  ثحب  هلضاف  تسایـس  لضاف و  سیئر  هلـضاف و  هنیدم  زا  یباراف ،

هلهاج و هنیدـم  زا  مادـکره  هک  درب  یم  راک  هب  ار  هلهاج » تفـص   » هشیمه هلـضاف ، تفـص  لباقم  رد  یباراـف  اریز  دـشاب ، یم  یهلا  و 
رد دهد و  یم  رارق  شیوخ  فده  تیاغ و  ار  موهوم  تاریخ  یضعب  هدوب و  رود  هب  یهلا  قیرط  زا  هلهاج ، تسایـس  هلهاج و  تسایر 

.دسر یم  تواقش  هب  هجیتن 
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.نامه ( 1 - ) 1
ص 57. هلاقم ، جنپ  رگدیاه  یباراف ، ناحیروبا ، یتیآ ، دمحملادبع  ( 2 - ) 2
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، نید ندروآ  زا  وا  فده  دشاب ، هلـضاف  تسایر  تقیقح ، رد  وا  تسایر  دشاب و  لضاف  رگا  لوا ، سیئر  دـیامرف : یم  هلملا  باتک  رد 
.دشاب هلضاف  دیاب  نییآ  نید و  نآ  هتبلا  هک  دناسرب  یقیقح  تداعس  هب  دنتسه ، شتسایر  تحت  هک  یناسک  دوخ و  هک  تسا  نآ 

ریخ ای  ریخ ، نآ  تسا و  یلهاج  تاریخ  زا  يریخ  هب  ندیسر  نید ، میـسرت  عضو و  زا  وا  ضرغ  دشاب ، هلهاج  سیئر ، نآ  تسایر  رگا 
دوخ هچرگ  .تسا  هبلغ  ای  تسا  تلالج  تمارک و  ای  تسا  تّذل  ای  تسا  هافر  تورث و  ای  یتمالس  یتسردنت و  دننام  تسا ، يرورض 

تاریخ هب  سیئر و  فده  يارب  دنوش  یم  ییاه  تلآ  رازبا و  دنتـسه ، شتـسایر  تحت  هک  مدرم  ریاس  یلو  دـسر ، یم  اهنیا  هب  سیئر 
(1) .دنسر یمن  مه  یلهاج 

هلـضاف هنیدم  سیئر  دـیوگ : یم  ًاحیرـص  هک  نانچ  تسا ؛ هدوب  تسایـس  نید و  نایم  قیفوت  یباراف ، ةدـمع  فادـها  زا  یکی  نیاربانب 
هلضاف هنیدم  سیئر  ةدهع  هب  ایند  نید و  حالـصا  ینعی  ؛(2)  دـنک یم  یحو  وا  هب  لاّعف  لقع  قیرط  زا  دـنوادخ  هک  تسا  ربمایپ  نامه 

.تسا نید  عراش  سیماونلا و  عضاو  مه  دهد و  یم  ناماسورس  ار  مدرم  ییایند  ياهراک  تسا و  رادم  تسایس  مه  وا  .تسا 

يرظن و بوچراچ  هک  هدرک  یحاّرط  یتموکح  تسایر و  وا  .دـناد  یم  رگیدـکی  لّمکم  گنهامه و  ار  تسایـس  نید و  یباراف  سپ 
هدش نایب  ّهلاض  هقساف و  هلهاج ، ینآرق : ریباعت  اب  هلضاف  هنیدم  تاّداضم  تسا و  یمالـسا  فراعم  زا  ذوخأم  مهُلم و  نآ  تاحالطـصا 

.تسا

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  رب  وا  هلـضاف  هنیدم  سیئر  قیبطت  رد  یققحم  چیه  هک  هدروخ  هرگ  عّیـشت  بهذم  اب  نانچ  یباراف  یـسایس  يارآ 
ماما هلآ و  هیلع و 

ص:108

ص 43. هلملا ، ( 1 - ) 1
ص 79. هیندملا ، هسایسلا  ص 125 و  هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 2 - ) 2
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(2) و ماما  (1)، یبن هلـضاف ، هنیدم  سیئر  هک  دراد  حیرـصت  وا  اریز  دـنک ، یمن  دـیدرت  طیارـشلا  عماج  ياهقف  مالـسلا و  هیلع  موصعم 
ار تداعس  يوس  هب  هعماج  تیاده  ییاناوت  مه  ینعی  ؛(4)  دنتسه هداعسلا » یلا  داشرالا  هدوج   » هب طورشم  کی  ره  هک  تسا   (3) هیقف

هنیدم عامتجا و  تسایـس و  یبراف ، هاگن  زا  هرخألاب  تسا و  تداعـس  هب  مدرم  ندناسر  تسایـس ، زا  ناشیا  فده  مه  دـشاب و  هتـشاد 
هدروآ یبن  فیرعت  رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  هک  تسا  يزیچ  نامه  بلطم ، نیا  (5) و  دشاب یم  تداعس  هب  ندیسر  رازبا  هلضاف ،

یلا سانلا  هیاده  نم  هللا  هیانع  هتضتقا  ام  یلع  هعورف  نیدلا و  لوصا  نم  مهداعم  مهشاعم و  حالـص  سانلل  نّیبی  يذلاوه  یبنلا  :» تسا
عورف لوصا و  ینعی  هدروآ ؛ تسا  ناشداعم  شاعم و  حالـص  ۀـیام  هچ  نآ  مدرم  يارب  هک  یـسک  زا  تسا  ترابع  یبن   (6) ؛» مهتداعس

.دراد ناشتداعس  يوس  هب  مدرم  تیاده  هب  تبسن  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یتیانع  ياضتقم  نیا  هّتبلا  .دنک  یم  نایب  ار  نید 

ص:109

.نامه ( 1 - ) 1
ص 92. هداعسلا ، لیصحت  ( 2 - ) 2

ص 50. نیشپ ، هّلملا ، ( 3 - ) 3
ص 83-77. هداعسلا ، لیصحتو  ص 126  هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 4 - ) 4

نامه ص 118. ( 5 - ) 5
(. هرقب هیآ 213  لیذ   ) ص 145 ج 2 ، نآرقلاریسفت ، یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدمحم  ( 6 - ) 6
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تموکح هعماج ، درف ، - 3

عامتجا هعماج و  موهفم  لوا : راتفگ 

هراشا

تموکح لیکـشت  عامتجا و  هب  ناسنا  زاین  ترورـض و  عامتجا ، أشنم  ثحب  یباراـف ، یـسایس  هفـسلف  مهم  لـئاسم  ثحاـبم و  زا  یکی 
.میوش انشآ  عامتجا  هعماج و  موهفم  اب  تسا  مزال  ادتبا  .تسا 

تغل رد  هعماج  - 1

.تسا ندوزفا  مه  رب  ندرک و  مهارف  ندروآ ، درگ  ياـنعم  هب  عـمج »  » ردـصم زا  تـسا ، ثنؤـم  لـعاف  مـسا  يوـغل  ظاـحل  زا  هعماـج 
(1) .دوب دهاوخ  هدنریگرب  رد  هدنیازفا و  مه  رب  هدننک ، مهارف  هدنروآدرگ ، يانعم  هب  هعماج  نیاربانب 

ای رهش  ای  اتـسور  کی  رد  مدرم  زا  هورگ  نآ  هاوخ  دور ؛ یم  راک  هب  اه  ناسنا  زا  یهورگ  صوصخ  هب  هورگ ، يانعم  هب  ًافرع  هژاو  نیا 
هفرح و ناناملـسم ؛ ۀعماج  دننام  دنـشاب ؛ بهذم  نید و  کی  ياراد  ییاقیرفآ و  ۀعماج  ای  یناریا  ۀـعماج  دـننام  دـننک ؛ یگدـنز  هّراق 

ۀعماج دننام  دنشاب ؛ هتشاد  دحاو  لغش 

ص:111

ص 1241. نیعم ، یسراف  گنهرف  ص 6489 و  مجنپ ، ج  ادخهد ، ۀمان  تغل  ( 1 - ) 1
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ناوتب هک  يدروم  ره  رد  یّلک  لکش  هب  يرشب ، ۀعماج  دننام  دنـشاب ؛ هتـشادن  ار  اهدنویپ  اه و  تبـسن  نیا  زا  مادک  چیه  هن  ای  نامّلعم ،
(1) .تسا حیحص  هورگ  نآ  رب  هعماج »  » ظفل قالطا  درک ، رابتعا  یتدحو  تهج  عماج و  هجو  مدرم  زا  یهورگ  يارب 

حالطصا رد  هعماج  - 2

رد هدومن و  ذخا  هعماج ، فیرعت  رد  ار  ییاه  یگژیو  اهدیق و  مادکره  دنراد و  رایسب  فالتخا  رایـسب  هعماج  فیرعت  رد  نادنمـشناد 
.دوش یم  افتکا  فیرعت  راهچ  رکذ  هب  اج  نیارد  .تسا  هدش  حرطم  يدایز  فیراعت  هجیتن 

لباقتم لـمع  متـسیس  کـی  ياراد  دـنک و  یم  هدروآرب  دوخ  ار  شیاـهزاین  رتشیب  هک  یعاـمتجا  یهورگ  زا  تسا  تراـبع  هعماـج  . 1
(2) .دشاب یم  راکشآ  ینورد  نامزاس  کی  لسن و  لوط  رد  یعامتجا 

(3) .دوش یم  هدیمان  هعماج  دنراد ، يراکمه  رگیدکی  اب  يا  هعفنملا  ماع  فده  هب  لین  يارب  هک  مدرم  زا  يا  هتسد  . 2

، دـنراد یعمج  یگدـنز  هدروخ و  دـنویپ  رگیدـکی  هب  صاخ  نیناوق  بادآ و  ننـس ، تاماظن ، اب  هک  یناـسنا  دارفا  زا  يا  هعومجم  . 3
(4) .دنهد یم  لیکشت  ار  هعماج 

رد اه  نامرآ  دیاقع و  هلـسلس  کی  ذوفن  تحت  اهزاین و  هلـسلس  کی  ربج  رد  هک  اه  ناسنا  زا  يا  هعومجم  زا  تسا  ترابع  هعماج  . 4
(5) .دنرو هطوغ  كرتشم  یگدنز  کی  رد  هدش و  ماغدا  رگیدکی 

ص:112

ص 21. نآرق ، هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  ( 1 - ) 1
ص 31. هغالبلا ، جهن  هاگدید  زا  هعماج  رگزرب ، یلو هللا  ( 2 - ) 2

.نامه ( 3 - ) 3
ص 232. ج 2 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  ( 4 - ) 4

.نامه ( 5 - ) 5
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تغل رد  عامتجا  - 3

يارب هک  يا  هتـسد  هدمآ و  مهارف  هورگ  ندمآ ، مهارف  ندرک ، عّمجت  ندمآ ، درگ  يانعم  هب  عمتجا ،»  » زا تسا  ردـصم  عامتجا  ۀـملک 
(1) .دنوش عمج  مه  درگ  كرتشم  یفده 

حالطصا رد  عامتجا  - 4

نادنمشناد رثکا  لوبق  دروم  هک  عنام  عماج و  فیرعت  کی  دراد و  دوجو  یتافالتخا  هعماج ، دننامه  زین  عامتجا  یحالطصا  يانعم  رد 
افتکا فیرعت ، کی  رکذ  هب  اج  نیارد  تسا و  جراخ  ثحب  نیا  ۀلصوح  زا  نآ  فیراعت  ۀمه  هب  نتخادرپ  اذل  .تسا  هدشن  هئارا  دشاب ،
(2) «. دریگ یم  مان  عامتجا  دشاب  زاین  یب  شیب  مک و  رگید  ياه  هعماج  زا  نیعم و  لحم  کی  هب  هتسباو  هک  يا  هعماج  : » دوش یم 

مهارف عّمجت و  يارب  یتدحو  تهج  كرتشم و  هجو  ًافرص  هک  دوش  یم  هدافتسا  هعماج ، فیراعت  نینچ  مه  عامتجا و  فیرعت  نیا  زا 
نکمم .دشاب  ماوداب  ماجـسنا  یگنهامه و  ياراد  هتفای و  نامزاس  هورگ ، نیا  تسین  مزال  دنک و  یم  تیافک  مدرم  زا  یهورگ  ندـمآ 

.دریگب لکش  یعامتجا  دنیآ و  مه  درگ  یهورگ  یقافّتا ، یّتح  ای  تّدم  هاتوک  فده  کی  هب  ندیسر  يارب  تسا 

عامتجا زا  یباراف  فیرعت  - 5

اب هک  دوش  یم  قالطا  یهورگ  هب  عامتجا  ناشیا ، رظن  رد  هکلب  تسین ؛ یعطقم  يدروم و  ًافرـص  عّمجت  کی  عاـمتجا  یباراـف ، رظن  رد 
يا هعومجم  رد  دوخ  يرورض  يرطف و  تایاغ  فادها و  ققحت  يارب  ات  دننک  یم  رارقرب  طابترا  فالتئا و  مه 

ص:113

.ادخهد همان  تغل  ص 216 و  ج 1 ، دجنملا ، همجرت  ص 146 و  نیعم ، یسراف  گنهرف  ( 1 - ) 1
ص 31. هغالبلا ، جهن  هاگدید  زا  هعماج  رگزرب ، یلو هللا  ( 2 - ) 2
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جاتحی ام  ضعبب  دحاو  لک  موقی  نینواعتم ، هریثک  هعامج  :» دسیون یم  دروم  نیا  رد  ناشیا  .دـنیامن  يراکمهو  نواعت  مه  اب  مجـسنم ،
زا یـضعب  ماـجنا  رد  کـی  ره  دـنرگید و  مه  ةدـنهد  يراـی  هک  يرایـسب  هورگ  عّـمجت  زا  تسا  تراـبع  عاـمتجا   (1) ؛» هماوـق یف  هیلا 

نواـعت و ار  عاـمتجا  یـساسا  رـصنع  یناـث  مّلعم  سپ  .دـننک  یم  ماـیق  تسا ، رگیدـمه  يدوجو  ماوق  هچ  نآ  رگیدـمه و  تاـجایتحا 
.دریگ یم  تروص  یتیاغ  فده و  يارب  هک  دناد  یم  اه  هورگ  دارفا و  نیب  يراکمه 

هطبترم همظتنم  هفلتؤم  اهؤازجا  تناک  هلمج  لک  کلاذک  ...تائیهلا و  هلـضافتم  هرطفلا  هفلتخم  اهؤازجا  هنیدـملا  :» دـسیون یم  سپس 
دنتـسه و بتارم  ياراد  لـضافتم و  تئیه ، رد  فـلتخم و  ترطف ، رد  نآ  يازجا  هک  تـسا  یعاـمتجا  هنیدـم -  عاـمتجا   (2) ؛» عبطلاب

.دنتسه مه  هب  طبترم  ًاعبط  مّظنم و  فالتئا  ياراد  نینچ  مه  دنراد و  يرترب  رگید  یضعب  رب  یضعب 

فلتخم ياهداژن  اه و  هلیبق  ماوقا ، زا  دنتـسه و  فلتخم  ياه  ترطف  ياراد  هک  دریگ  یم  لکـش  ییاـه  ناـسنا  عّمجت  زا  هنیدـم  ینعی 
مجسنم و يا  هعومجم  رد  اّما  دنشاب ، یم  بتارم  هلسلس  ياراد  دنتسه و  فلتخم  ...و  ورین  ناوت و  دیاقع ، راکفا و  رد  هتفای و  لیکشت 

.دنراد يراکمه  نواعت و  مه  اب  مظنم 

هب نآ  يزورما  موهفم  هب  یمالـسا  نافوسلیف  يوس  زا  هعماـج  ةژاو  يرمق ، يرجه  مراـهچ  موس و  نرق  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
شیوخ یـسایس  يارآ  راثآ و  زا  کی  چیه  رد  زین  یباراف  .دـنا  هتفرگ  هرهب  عامتجا  تعامج و  لوادـتم  ةژاو  زا  اهنآ  .تسا  هتفرن  راک 

(3) .دنک یم  هدافتسا  تعامج  عامتجا و  ةژاو  زا  هکلب  هدربن ؛ راک  هب  نآ  يزورما  موهفم  هب  ار  هعماج  ةژاو 

ص:114

ص 117. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
ص 121-119. نامه ، ( 2 - ) 2

ص 90 و 91. یباراف ، یسایس  هشیدنا  رد  تلود  اینرجاهم ، نسحم  ( 3 - ) 3
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ینعی  (1) ؛» لضافلا عاـمتجالا  وه  هداعـسلا  لـین  یلع  نواـعتی  هب  يذـلا  عاـمتجالاو  :» دـسیون یم  لـضاف  عاـمتجا  دروم  رد  یناـث  مّلعم 
موهفم رد  یباراف  هک  یتارابع  نیا  زا  .دـشاب  یم  لضاف  عامتجا  انامه  دوش ، یم  تداعـس  هب  لین  بجوم  نآ  رد  نواـعت  هک  یعاـمتجا 

بوسحم عامتجا  فیرعت  رد  یـساسا  رـصانع  اه  یگژیو  نیا  ناشیا  رظن  رد  ینعی  تسا ؛ هجوت  لباق  یگژیو  دنچ  هدرک ، نایب  عامتجا 
.دوش یم 

عامتجا زا  یباراف  فیرعت  رد  مهم  رصانع  - 6

نواعت فلا )

فدـه و هب  ندیـسر  يارب  هک  دوش  یم  بوسحم  هعماج  ياهزاین  زا  یکی  هعماج ، دارفا  نیب  يراکمه  نواـعت و  تسا  دـقتعم  یباراـف 
طوبرم لصف  ناونع  هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  باتک  رد  ناشیا  .دوب  دهاوخ  يرورض  نواعت  تسا ) هعماج  تداعـس  نامه  هک   ) تیاغ

(2) «. نواعتلا عامتجالا و  یلا  ناسنالا  جایتحا  یف  لوقلا  :» تسا هدروآ  نینچ  ار  عامتجا  هب 

يدنمفده ییارگ و  تیاغ  ب )

ریخ هب  ندیـسر  ار  عامتجا  زا  فدـه  ناشیا  .تسا  راوتـسا  تیاغ  ساسارب  وا  يرکف  ۀـموظنم  مامت  تسارگ و  تیاغ  یفوسلیف  یباراـف 
هب عامتجا  نیا  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  عامتجا  ترطف ، تعیبط و  مکح  هب  اه  ناسنا  رگید ، ترابع  هب  .دناد  یم  لضاف  عامتجا  ای  رترب 

هب رگیدکی  زاین  عفر  نواعت و  ۀلیسو 

ص:115

ص 118. نامه ، ( 1 - ) 1
نامه ص 117. ( 2 - ) 2
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عاـمتجالا وـه  هداعـسلا  لـین  یلع  نواـعتی  هب  يذـلا  عاـمتجالاو  :» دـیامرف یم  اذـل  تسا ؛ تـکرح  رد  رت  یلاـع  رترب و  عاـمتجا  يوـس 
(1) «. لضافلا

ینورد ماجسنا  ماظتنا و  ج )

هب هجوت  اـب  اـّما  دنتـسه ، بتارم  ياراد  لـضف  ثیح  زا  دـنراد و  فـلتخم  ياـه  ترطف  هک  نیا  نیع  رد  عاـمتجا  دارفا  یباراـف  رظن  رد 
...هرطفلا هفلتخم  :» تسا رادروخرب  ازجا ، ۀمه  نیب  ینورد  ماجسنا  یگتسویپ و  زا  نآ ، ةدنهد  لیکشت  رـصانع  عامتجا و  یّلک  راتخاس 

ماجـسنا طاـبترا و  مـظن و  زا  دـنراد ، يدرف  ةدارا  شقن و  هـک  لاـح  نـیع  رد  هعماـج  دارفا  ینعی   (2) ؛» عبّطلاـب ٌهطبترم  ٌهمظتنم  ٌهفلتؤم 
فلتخم ندب  ياضعا  هک  نانچ  مه  دنک ؛ یم  هیبشت  ناسنا  ندب  هب  ار  هعماج  یباراف  تهج  نیا  زا  .دـنرادروخرب  زین  یعمج  یهورگ و 

(3) .دنراد يراکمه  نواعت و  یعیبط ، ینورد و  ماجسنا  مظن و  اب  تایح ، ظفح  تهج  اّما  تسین ، ناسکی  اهنآ  ياوق  تعیبط و  هدوب و 

يراگنا رازبا  د )

هب يذلا  عامتجالا  :» دیامرف یم  عامتجا  فیرعت  رد  اذل  دناد ؛ یم  تیاغ ، هب  ندیـسر  تهج  يرازبا  تلآ و  ۀـلزنم  هب  ار  عامتجا  یباراف 
ۀلیـسو هب  هک  یعامتجا  ینعی  دـناسر ؛ یم  ار  یباراف  فدـه  تسا و  هجوت  لباق  هداعـسلا » لین   » ترابع  (4) «. هداعسلا لین  یلع  نواعتی 

.دوش یم  يراکمه  تداعس  هب  ندیسر  يارب  نآ ،

ص:116

نامه ص 118. ( 1 - ) 1
ص 121. نامه ، ( 2 - ) 2
ص 120. نامه ، ( 3 - ) 3
ص 118. نامه ، ( 4 - ) 4
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دهاوخ تروص  نیا  هب  مینک ، فیرعت  هلمج  کی  رد  یباراف  هاگدـید  زا  ار  عاـمتجا  میهاوخب  رگا  دـش ، رکذ  هچ  نآ  هب  هجوت  اـب  سپ 
.دنرادروخرب یّصاخ  ینورد  ماجسنا  مظن و  زا  هدرک و  يراکمه  تیاغ  هب  ندیسر  تهج  هک  یهورگ  زا  تسا  ترابع  عامتجا  دوب :

عامتجا أشنم  مود : راتفگ 

؟  تسا عبطلاب  یندم  ناسنا  ایآ  - 1

ای تسا  عبّطلاب  یندـم  ناسنا  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  یلاؤس  اج  نیارد  دـش ، نشور  يا  هزادـنا  ات  عامتجا  هعماـج و  موهفم  هک  نونکا 
؟ ارگدرف ای  تسا  یعامتجا  ناسنا  تعیبط  ایآ  هن ؟

اّما هدش ، هدیرفآ  ارگدرف  ناسنا ، هن ، ای  هدـش ؟ قلخ  یعامتجا  تشرـس  اب  هدـش و  هدـیرفآ  یعامتجا  ًاتعیبط  ناسنا  ایآ  رگید  ترابع  هب 
؟ تسا هدرک  راداو  یعامتجا  یگدنز  هب  ار  وا  ینوریب ، ربج  اهزاین و 

یعامتجا یگدـنز  ۀـمزال  هک  ار  یتّیدودـحم  چـیه  دـشاب و  درفنم  دـشاب ، دازآ  تسا  لیام  شدوخ ، یلوا  عبط  بسح  هب  ناـسنا  ینعی 
.دهد نت  یعامتجا  یگدنز  تیدودحم  هب  تسا  راچان  اهزاین  عفر  تهج  اّما  دریذپن ، تسا 

لقع اب  ناسنا  هکلب  هدوبن ؛ مه  رارطـضا  رابجا و  هب  وا  یعامتجا  یگدـنز  اّما  تسارگدرف ، شدوخ  تقلخ  تعیبط و  رد  ناـسنا  هن ، اـی 
دـنک و یگدـنز  دـناوت  یم  رتهب  یعامتجا ، یگدـنز  رگیدـکی و  يراکمه  اب  هک  دروآ  تسد  هب  هبرجت  اب  تفاـیرد و  شدوخ  يرطف 

.تسا هدومن  باختنا  ار  یعامتجا  یگدنز  شدوخ  رایتخا  اب  ناسنا  سپ  دزاس ؛ فرطرب  ار  نآ  تالکشم 

عبطلاب یندم  ناسنا  هک  لوا  ۀیرظن  قباطم  : » دروآ یم  يریظن  مادکره  يارب  دراد و  یفیطل  نخس  هراب  نیارد  هللا  همحر  يرهطم  دیهش 
یعامتجا یگدنز  تسا ،
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هدـیرفآ تقلخ  نتم  رد  لک ، کی  زا  ءزج  کی  روط  هب  نیجوز  زا  کیره  هک  تسا  درم  نز و  یگداوناخ  یگدـنز  لیبق  زا  اه  ناسنا 
.دراد دوجو  ّلک  هب  نتسویپ  شیارگ  مادکره  داهن  رد  هدش و 

ینامیپ مه  يراکمه و  لیبق  زا  یعامتجا  یگدنز  تسا ، رارطـضالاب  وا  یعامتجا  یگدنز  تسارگدرف و  ناسنا  هک  مود  ۀیرظن  قباطم 
رارقرب دوخ  نیب  طابترا  يراکمه و  راچان ، هب  دـننیب و  یم  نوبز  كرتشم ، نمـشد  لـباقم  رد  ییاـهنت  هب  ار  دوخ  هک  تسا  روشک  ود 

.دننک یم 

هیامرس ود  تکرش  لیبق  زا  یعامتجا  یگدنز  .تسا  رایتخالاب  وا  یعامتجا  یگدنز  یلو  تسارگدرف ، ًاعبط  ناسنا  موس ، ۀیرظن  قباطم 
.دنهد یم  لیکشت  يزرواشک  ای  يراجت  دحاو  کی  رتشیب ، دوس  لیصحت  يارب  هک  تسا  راد 

.تسا ناسنا  ینورد  تعیبط  عامتجا ، یلصا  لماع  لوا : ۀیرظن  ربانب 

.تسا عامتجا  لماع  ناسنا ، دوجو  زا  جراخ  ینوریب و  رما  مود : ۀیرظن  ربانب 

(1)« .تسا یناسنا  ۀنارگباسح  يرکف و  ینالقع و  يورین  یلصا ، لماع  موس : ۀیرظن  ربانب 

.درک میهاوخ  حرطم  ار  هاگدید  هس  نیا  زا  يا  هصالخ  بلطم  رتهب  كرد  يارب  ثحب ، زا  تمسق  نیا  رد 

.تسا عبّطلاب  یندم  ناسنا  لوا : هاگدید 

.تسا رارطضالاب  یندم  عبّطلاب و  درفنم  ناسنا  مود : هاگدید 

.تسا رایتخالاب  یندم  عبطلاب و  درفنم  ناسنا  موس : هاگدید 

هاگدـید نایب  زا  لبق  اما  دـنک ، یم  نییبت  شدوخ  يانبم  قباطم  ار  نآ  دریذـپ و  یم  ار  لوا  هاگدـید  یباراف ، هاگدـید ، هس  نیا  نیب  زا 
ناشیا و
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.دوب دهاوخ  انعم  هچ  هب  اج  نیارد  عبط  هک  دوش  ثحب  ناسنا  عبط  دروم  رد  تسا  رتهب  هفسالف ، ریاس 

؟  تسیچ عبّطلاب » یندم   » ترابع رد  عبط  موهفم  انعم و  - 2

هراشا

.دننک یم  نییبت  فلتخم  ياه  لکش  هب  ار  هّیرظن  نیا  تسا ، عبّطلاب  یندم  ناسنا ، دندقتعم  هک  یناسک 

يوس هب  یکیزیف  نوناق  کی  ریثأت  تحت  اه  ناسنا  دـنیوگ : یم  هک  تساـه  تسیـسکرام  لوق  تسا ، رت  یطارفا  همه  زا  هک  لوا  ناـیب 
ۀبذاج نوناق  قبط  ای  یسیطانغم  ۀبذاج  لثم  دراد ؛ یعامتجا  یگدنز  یکیزیف ، ۀبذاج  کی  مکح  هب  ناسنا  .دنوش  یم  هدیشک  رگیدکی 

زا تسا و  ماسجا  هب  طوبرم  طقف  یکیزیف  نوناق  نوچ  دـناد ، یم  هناقمحا  یملعریغ و  دـصرددص  ار  انعم  نیا  يرهطم  دیهـش  .نتوین 
(1) .دشاب یم  یمدآ  ناور  حور و  زا  ترابع  هک  دراد  مه  یمسجریغ  دُعب  کی  ناسنا  اّما  تسین ، نوریب  مسج  ةزوح 

نآ ام  هک  دراد  یعامتجا  یگدـنز  تسا ) تاـیح  يورین  راـثآ  زا  هک   ) ینورد شـشک  کـی  مکح  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  مود  ناـیب 
هک لـسع  روبنز  دـننام  دوش ؛ یم  یعاـمتجا  تاـناویح ، یعیبط  یگدـنز  ریظن  ناـسنا  تقو  نآ  .میماـن  یم  هزیرغ »  » ار ینورد  شـشک 
يا هتـسد  رگراک و  يا  هتـسد  دـنهد ؛ یم  ماجنا  ار  ناـشفیاظو  هزیرغ ، ياـضتقم  هب  مادـکره  هک  يروط  هب  دراد ؛ یعاـمتجا  یگدـنز 

ناسنا اّما  دنرادن ، تاررقم  نوناق و  هب  يزاین  اذل  دوش ؛ یم  قلخ  هکلم  ادتبا  زا  هکلم  .دـنوش  یم  قلخ  روط  نیمه  ادـتبا  زا  دـنزابرس و 
نیا هب  سپ  تسین ؛ صّخشم  یناسنا  هعماج  رد  فیاظو  .تسا  ناسنا  يارب  ملسم  رما  کی  نوناق  هب  زاین  تسین و  يروط  نیا  ًاعطق 
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، تسناد یم  عبطلاب  یندـم  ار  ناسنا  مه  وطـسرا  .دـشاب  يدارا  ریغ  يزیرغ  يانعم  هب  عبط  رگا  ینعی  تسین ؛ عبطلاب  یندـم  ناسنا  اـنعم 
زا یخرب  اه  ناسنا  هک  هدش  لقن  وطسرا  زا  یتح  .تسوطـسرا  فعـض  هطقن  نیرت  گرزب  هک  هدوب  عبط  زا  ینعم  نیمه  شروظنم  یلو 

(1)! دنشاب رادروخرب  رگید  ياه  ناسنا  اب  يواسم  قوقح  زا  دیابن  اه  هدرب  سپ  دنوش ؛ یم  قلخ  هدرب  ادتبا  زا  یخرب  بابرا و  ادتبا 

تعیبط ینعی  هدش ؛ هدیرفآ  رگیدمه  هب  جایتحا  يدنمزاین و  تشرس  اب  ناسنا  ینعی  تسا ؛ عبّطلاب  یندم  ناسنا  هک  تسا  نیا  موس  نایب 
دهد و یم  تبسن  انیس  یلعوب  هب  ار  انعم  نیا  يرهطم  دیهـش  .تسا  رگیدمه  هب  ناسنا  جایتحا  يدنمزاین و  ّتیـصاخ  نامه  یعامتجا ،

دروم نیا  رد  ناشیا  .تسا  هدومن  انعم  یعامتجا  یگدنز  هب  ناسنا  يدنمزاین  ّتیـصاخ  هب  ار  عبط  ۀـملک  انیـس  یلعوب  هک  تسا  دـقتعم 
؛ تسا هدش  هدیرفآ  یعامتجا  یگدنز  هب  جاتحم  تعیبط ، رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  هدرک  عبّطلاب  یندـم  زا  خیـش  هک  ینایب  دـسیون : یم 

دوش یمن  هدروآرب  شتاجایتحا  عامتجا ، وترپ  رد  زج  هک  تسا  دایز  ردـق  نآ  ناسنا  تاجایتحا  تسا و  يروط  ناسنا  نامتخاس  ینعی 
ُناسنِإلا َِقلُخ  (2)َو  هدـش : هدـیرفآ  فیعـض  دایز ، تاجایتحا  ۀطـساو  هب  ناسنا  هک  نیا  هصالخ  ...تسین  اقب  ماود و  لباق  شیگدـنز  و 

3/ ًافیِعَض

هک هدش  هدیرفآ  يروط  تعیبط  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  ناسنا  ندوب  عبطلاب  یندم  يانعم  رد  حیحـص  ۀیرظن  هک  مراهچ  نایب 
ینعی دسر ؛ یمن  تیلعف  هب  یعامتجا  یگدنز  رد  زج  يو  ياهدادعتسا 
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نیا تاناویح  ناهایگ و  اّما  دـنراد ، تیلعف  ناکما  یعامتجا  یگدـنز  رد  اهنت  تسه ، ناسنا  رد  هوقلاـب  هک  ییاهدادعتـسا  تـالامک و 
ةدـنناسر تیلعف  هب  عامتجا ، لماع  دـنجاتحم ، مه  هب  یعامتجا  یگدـنز  رد  رگا  دـنراد و  لعفلاب  دـنراد ، هچ  نآ  ینعی  دنتـسین ؛ هنوگ 

كّرحم تعیبط  اریز  دوش ، یم  افوکـش  وا  ةوقلاب  هتفهن و  ياهدادعتـسا  اهورین و  عامتجا  رد  طقف  ناـسنا ، یلو  تسین ، اـهنآ  دادعتـسا 
.دنتسه ناسنا  رد  هّوقلاب  ياهدادعتسا  كّرحم  یناسنا  یعامتجا و  لماوع  هکلب  تسین ؛ ناسنا  دادعتسا 

ییافوکش ینعی  تسا ؛ یندم  عبطلاب  ناسنا  هک  تروص  نیا  هب  هدش ؛ هتفرگ  دادعتـسا  ییافوکـش  يانعم  هب  عبط  ۀملک  نایب  نیا  هب  سپ 
(1) .دوش یم  لصاح  هنیدم  رد  وا  دادعتسا  ورین و 

ةرابرد هاگدید  شـش  ًاعومجم  عبّطلاب ، درفنم  ۀیرظن  ود  نآ  اب  هک  میدرک  حرطم  انعم  راهچ  عبطلاب  یندـم  يارب  نونکات  بیترت  نیا  هب 
.دش نایب  تسین ، یعامتجا  ای  تسا  یعامتجا  ناسنا  هک  نیا 

لماوع نیا  ایآ  تسا ؟ مادک  نآ  رد  رثؤم  لماوع  تسیچ و  یعامتجا  تایح  أشنم  هک  هدوب  حرطم  لاؤس  نیا  نانوی  ۀفـسالف  نارود  زا 
ینوریب لماوع  نآ  تسا و  هدـیدرگ  عامتجا  هب  ناـسنا  ندروآ  يور  بجوم  ینوریب  لـماوع  اـی  دریگ  یم  همـشچرس  ناـسنا  نورد  زا 

؟ ناسنا رارطضا  ای  تسا  ناسنا  باختنا  تسیچ ؟

هار نیا  رد  یناوارف  ياه  شالت  هفـسالف  هچرگا  تسین ؛ نشور  تالاؤس  نیا  یعطق  خـساپ  نوگانوگ  تایرظن  حرط  دوجو  اب  نونکاـت 
هب طوبرم  زار ، نیا  زا  نتـشادرب  هدرپ  نوچ  تسا ، راوشد  رایـسب  یعامتجا  یگدنز  یعقاو  یقیقح و  أشنم  فشک  اّما  دـنا ، هداد  ماجنا 

اه ناسنا  نیتسخن  یگدنز  لحارم 
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نآ ام  هک  دراد  دوجو  هلئـسم  نیا  رد  هفـسالف  نیب  یتافالتخا  تهج  نیمه  هب  دیاش  .تسا  نکمم  ریغ  نآ  هب  یبای  تسد  هک  دوش  یم 
میهفت و تهج  هک  تسا  نیا  رب  راتـشون  نیا  رد  ام  شـالت  هناـگ ، شـش  تاـیرظن  نیا  هب  هجوت  اـب  .میدرک  حرطم  هیرظن  شـش  یط  ار 

.میشاب هتشاد  هفسالف  روهشم  يارآ  رد  ایوگ ، ریگارف و  ناکما  ّدح  رد  ارذگ و  يرورم  بلطم ، رتشیب  حیضوت 

انیس یلع  وبا  سیئّرلا  خیش  هاگدید 

نسح هتسناد و  ناسنا  زاین  ترورض و  لولعم  ار  تاعامتجا  شیادیپ  دوخ  راثآ  رد  مالسا ، رادمان  فوسلیف  363-428 ش )  ) انیس نبا 
نیا رد  ناـسنا  هک  تسا  نشور  دـیوگ : یم  نـینچ  ءافـشلا  باـتک  رد  يو  .دـناد  یم  یعاـمتجا  یگدـنز  ورگ  رد  ار  ناـسنا  تـشیعم 

هک نیا  نودب  دنک ، هرادا  ار  دوخ  یگدنز  اهنت  نارگید و  زا  يادـج  دـهاوخب  رگا  اریز  ددرگ ، یم  زیامتم  تاناویح ، ریاس  زا  عوضوم 
رد تسا  راچان  یناسنا  ره  تشذـگ و  دـهاوخن  یبوخ  هب  شا  یگدـنز  دـهد ، يراـی  شا  يرورـض  ياـهزاین  نیمأـت  رد  ار  وا  يرگید 
زین يرگید  نآ  هک  نانچ  دزاس ؛ هدروآرب  ار  دوخ  زاین  شناعونمه  زا  يدارفا  ای  درف  کمک  اب  دـنکن و  افتکا  دوخ  هب  شیاهزاین  نیمأت 

؛ دـنک یم  مهارف  وا  يارب  نان  يرگید  نآ  دراک ؛ یم  يرگید  يارب  يزبس  یکی  ًـالثم  دـنک ؛ یم  نیمأـت  ار  دوخ  زاـین  یلوا  کـمک  اـب 
هب .دـسر  یم  تیافک  ّدـح  هب  ناشروما  رگیدـکی  عامتجا  اب  هک  نآ  ات  دزاس  یم  طاّیخ  يارب  نزوس  يرگید  دـنک و  یم  یطاّیخ  یکی 

افـش ص تاـیعیبط  رد  ار  بلطم  نیا  ریظن  انیـس  نـبا   (1) .دـنا هدروآ  دـیدپ  ار  تاعامتجا  اهرهـش و  راچان  هب  رـشب  دارفا  تهج  نیمه 
ای يدارفنا  یگدنز  هک  تسا  هدروآ   384-382
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.تشاد دهاوخ  يراوشد  تخس و  یگدنز  ای  دش  دهاوخ  كاله  ناسنا  تسین و  ریذپ  ناکما 

هب ناسنا  دـیدش  زاین  دـنک و  یم  دـیکأت  رگیدـکی  هب  ناـسنا  زاـین  ترورـض  هب  خیـش  اـج  نیارد  دـینک ، یم  هظحـالم  هک  روط  ناـمه 
هب جاتحم  يدنمزاین و  تشرس  هب  ار  عبط  دناد و  یم  عبطلاب  یندم  ار  ناسنا  رگید ، ترابع  هب  .دناد  یم  هعماج  داجیا  أشنم  ار  رگیدکی 

.تسا هدومرف  طابنتسا  خیش  مالک  زا  ار  انعم  نیا  يرهطم  دیهش  هک  تشذگ  عبط  يانعم  رد  دنک و  یم  ریسفت  رگیدکی 

قارشا خیش  ۀیرظن 

هک تسا  549-587 ق )  ) قارشا خیش  هب  فورعم  يدرورهس ، نیدلا  باهش  خیـش  مالـسا ، ناهج  ةزاوآ  ُرپ  رادمان و  ۀفـسالف  زا  یکی 
ۀفـسلف يرظن  ینابم  هب  يدرورهـس  هک  تفگ  دیاب  یلک  روط  هب  تسا : هدش  نایب  نینچ  ناشیا  رظن  قارـشالا ، همکح  حرـش  ۀمدقم  رد 

نآ عاونا  هنیدـم و  یباراف ، فـالخرب  يدرورهـس  يارب  ...تسا  هتخادرپن  دـنا ، هدرک  ناونع  هفـسالف  يو  زا  شیپ  هک  ناـنچ  یـسایس ،
(1) .دزادرپ یمن  هدش  حرطم  یسایس  ۀفسلف  ياه  باتک  رد  هک  هنوگ  نآ  تموکح ، عاونا  ۀلئسم  هب  يو  ...درادن  قیقحت  يارب  ییاج 

.دوش حرطم  ات  درادن  يا  هیرظن  عامتجا ، أشنم  دروم  رد  يدرورهس  نیاربانب 

نودلخ نبا  هاگدید 

یم زین  یـسانش  هعماـج  ردـپ  ار  وا  یخرب  هک  نارمع  مـلع  سّـسؤم  يرجه و  متـشه  نرق  گرزب  رّکفتم  732-806 ق )  ) نودلخ نبا 
باتک رد  دنناد ،

ص:123

ص 44. یتبرت ،) یئایض  نیسح  قیقحت  همدقم و  اب  ، ) قارشالا همکح  حرش  يروزرهش ، ( 1 - ) 1
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ریظن يو  هاگدید  سپ  .تسین  اهنآ  عفر  هب  رداق  ییاهنت  هب  درف  هک  هتسناد  ناسنا  تاجایتحا  ةدییاز  ار  عامتجا  همّدقم ، مان  هب  شفورعم 
، يرورض ياهزاین  رب  هوالع  هک  تسا  ناسنا  تاجایتحا  اهزاین و  رتشیب  نییبت  رد  انیس  نبا  اب  ناشیا  توافت  یلو  تسانیس ، نبا  هاگدید 

عامتجا تسا : نینچ  ناشیا  راـتفگ  .دـنک  یم  حرطم  عاـمتجا  لـماوع  ءزج  زین  ار  عاـفد  ترورـض  نکـسم ، كاـشوپ ، كاروخ ، لـثم 
عامتجا ترورـض  نامه  ناشیا  دوصقم  هک  دننک  یم  ریبعت  ناسنا  ندوب  عبطلاب  یندم  هب  نآ  زا  هفـسالف  دـشاب و  یم  يرورـض  یناسنا 

هک درک  بیکرت  ار  وا  يا  هنوگ  هب  دـیرفآ و  ار  ناسنا  ناحبـس ، دـنوادخ  هک  تسا  تروص  نیدـب  بلطم  نایب  .دـشاب  یم  ناسنا  يارب 
يارب هک  یمدـنگ  رادـقم  ار  ناسنا  جایتحا  رادـقم  نیرتمک  رگا  هک  نانچ  ...تسین  نکمم  اذـغ  كاروخ و  اب  زج  وا  ياقب  یگدـنز و 

زا یلامعا  هک  نیا  رگم  دوب ، دهاوخن  نکمم  دنک ، بسک  ار  نآ  دهاوخب  ناسنا  رگا  مینک ، ضرف  تسا  يرورـض  وا  زور  کی  ۀـیذغت 
رازبا گـید و  هساـک و  هب  جاـتحم  دوـخ  هناـگ ، هس  لاـمعا  نیا  زا  کـیره  دـهد و  ماـجنا  ار  نتخپ  ندرک و  ریمخ  ندرک ، درآ  لـیبق 

.دشاب یمن  نکمم  رگ  هزوک  راّجن و  رگنهآ ، نوچ  رگتعنص ، نیدنچ  يرای  هب  زج  اهنآ  لیمکت  هک  تسا  نوگانوگ 

هب زاین  نآ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  مه  زاب  تروص  نیارد  دروخب ؛ دـیآرد ، ناـن  تروص  هب  هک  نآ  یب  ار  مدـنگ  ۀـناد  وا  مینک  ضرف 
نوگانوگ و ياـهرازبا  هب  جاـیتحا  لاـمعا  نیا  زا  کـی  ره  رد  ندومن و  نمرخ  ندرک و  ورد  نتـشاک ، دـننام  دراد ؛ يرتشیب  ياـهراک 

نیا زا  یضعب  ای  همه  نداد  ماجنا  يارب  درف  کی  ییاناوت  تسا  لاحم  .تسا  رتشیب  لوا  تمـسق  زا  بتارم  هب  هک  دراد  يرایـسب  عیانص 
مه ...دوش  مهارف  نانآ  وا و  يزور  ات  دنیآ  درگ  مه  اب  شناعونمه  زا  يرایـسب  ياهورین  دـیاب  راچان  هب  نیاربانب  .دـنک  تیافک  اهراک 

زا عافد  رد  ناسنا  دارفا  زا  کیره  نینچ 
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اهنآ نیب  ار  اه  ییاناوت  تخاـس و  ررقم  ار  تاـناویح  تعیبط  دـنوادخ  هک  یماـگنه  اریز  تسا ، جاـتحم  دوخ  عونمه  کـمک  هب  دوخ 
رایسب بسا  ناوت  ًالثم  دومرف ؛ اطع  ناسنا  زا  يرت  لماک  رتشیب و  ةرهب  ییاناوت  تردق و  ۀبنج  رد  تاناویح  زا  يرایـسب  هب  درک ، میـسقت 

نارگید زواجت  زا  عافد  روظنم  هب  يوضع  کی  ره  يارب  تسا ، یعیبط  تاناویح  رد  ینمـشد  هزیتس و  نوچ  ...تسا و  ناسنا  زا  رتدایز 
هب ناویح ، کی  تردـق  ربارب  رد  تمواقم  بات  ناسنا ، کی  تردـق  سپ  ...دـیرفآ  تسد  رکف و  نآ  ياج  هب  ناسنا  يارب  دراد و  رارق 
يا هراچ  روما ، نیا  مامت  رد  اذل  .تسا  ناوتان  ییاهنت  هب  تاناویح  زواجت  عفد  زا  یّلک  روط  هب  رـشب  درادـن و  ار  هدـنرد  تاناویح  هژیو 

، نواعت نودب  زین  ...و و  دوش  یم  مهارف  شیارب  اذـغ  هن  دـشابن ، يراکمه  نواعت و  هک  یمادام  درادـن و  دوخ  عونمه  اب  يراکمه  زج 
نیاربانب ...ددرگ  یم  ضرقنم  رـشب  عون  دیآ و  یم  شغارـس  هب  تعرـس  هب  يدوبان  هجیتن  رد  ...ددرگ  یم  نکممریغ  شدوخ  زا  عافد 

(1) .تسا يرورض  ناسنا  عون  يارب  نتسیز  یعامتجا 

اردصاّلم هاگدید 

: دنک یم  دای  لماع  هس  زا  یعامتجا  یگدنز  أشنم  باب  رد  یمالسا  رادمان  فوسلیف  979-1050 ق )  ) اردصاّلم

ّنا :» دوش یم  ناسنا  تکاله  بجوم  تسین و  ریذپ  ناکما  ای  تسا  رّـسیم  یتخـس  هب  عامتجا  نودب  هک  یگدـنز  ياهزاین  نیمأت  فلا )
دارفا نع  هدوجو  یف  دّرفت  ول  ناسنال  نم  دـحاول  ناف  هعون ، ینب  نم  هتنواعم  اـّم و  هکراـشم  یلا  هّیوایندـلا  شیعم ، یف  رقتفم  ناـسنالا 

(2) «. ًاعیرس کلهل  ...هعون 

یعامتجا یگدنز  وترپ  رد  اهنت  هک  یناسنا  تالامک  هب  یبایتسد  ب )

ص:125

ص 337. لوا ، ج  همدقم ، ( 1 - ) 1
ص 78. ج 9 ، عبارلا ،) رفس  نم  یناثلاءزج  ، ) هعبرا رافسا  ( 2 - ) 2
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مهنم دحاو  لک  نینواعتم  هریثک  تاعامتجاب  الا  تقلخ  هلجال  يذـلا  لامکلا  لانی  نا  نکی  مل  ناسنالا  نا  کشال  :» تسا ریذـپ  ناکما 
(1) «. هلامک یلا  هغولب  یف  هماوق و  یف  ...هیلا  جاتحیام  ضعبب  دحاو  لکل 

یـشحو تاناویح  نوچ  اه  ناسنا  نآ ، نودب  تسا و  هتفهن  اه  ناسنا  شنیرفآ  ةریمخ  رد  هک  رگیدکی  هب  اه  ناسنا  تفلا  تبحم و  ج )
مل اودعابت و  اوقرفت و  اودبتل و  ...مهعابط  ترفانت  مهءارآ و  تقرفت  ول  ...عانصلا  ءالؤه  نا  مث  :» دننک یم  یگدنز  رگیدکی  زا  يادج 

...مهبولق نیب  هللا  ّفلا  فیک  رظناف  دـحاو ، ضرغ  مهعمجی  دـحاو و ال  ناکم  مهیوحت  شحولاک ال  اوناـک  لـب  ضعبب  مهـضعب  عفتنی 
(2) «. ندملا اونب  اوفلتئا و  اوعمتجا و  حاورالا  فراعت  فلالا و  لجألف 

.میشاب هتشاد  زین  برغ  نادنمشناد  يارآ  هب  يا  هراشا  تسا  رتهب  اج  نیا  رد 

نوطالفا هاگدید 

يروهمج باتک  رد  يو  .تسا  هدـنام  یقاب  هنیمز  نیا  رد  ینّودـم  ۀـیرظن  وا  زا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  .ق م )  384-322  ) نوطالفا
يارب يدرف  چیه  هک  تسا  نیا  رهـش  ثادـحا  ّتلع  نم  ةدـیقع  هب  متفگ  دـیوگ : یم  شنادرگاش  اب  یملع  يوگو  تفگ  نمـض  دوخ 

، هن تفگ : تسه ؟ اهرهـش  ثادحا  يارب  يرگید  لیلد  وت  ةدیقع  هب  ایآ  .تسا  دـنمزاین  اهزیچ  زا  يرایـسب  هب  هکلب  تسین ؛ یفاک  دوخ 
دنک یم  راداو  ار  وا  يرگید  جایتحا  سپـس  دـنک ؛ کیرـش  دوخ  اب  ار  يرگید  ناسنا  ناسنا ، هک  دوش  یم  ثعاب  جایتحا  کـی  متفگ :

مهاب هدمآ و  درگ  زکرم  کی  رد  يدایز  ةّدع  هک  دوش  یم  ثعاب  جئاوح  ترثک  قیرط  نیدب  ددنویپب و  يرگید  ناسنا  هب  هک 
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ص 819. ج 2 ، داعملا ، أدبملا و  ( 1 - ) 1
(. سی هروس  هیآ 72  لیذ   ) ص 323 ج 5 ، نآرقلاریسفت ، ( 2 - ) 2
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ام تاجایتحا  رهـش  ساسا  هیاپ و  تسا  یهیدـب  ...میمان و  یم  رهـش »  » ار عّمجت  ّلحم  نیا  ام  دـننک و  کمک  رگیدـکی  هب  ترـشاعم و 
(1) .دوب دهاوخ 

لماوع هلمج  زا  دّدعتم  ياهزاین  اریز  دناد ، یم  رارطـضالاب  یندـم  عبّطلاب و  درفنم  ار  ناسنا  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  نوطالفا  تارابع  زا 
یگدـنز هب  لیامت  ناسنا  تقلخ ، تشرـس  ینورد و  ظاحل  زا  .تسا  هدرک  لـیمحت  ناـسنا  رب  ار  یعاـمتجا  تسیز  هک  تسا  یجراـخ 

وجو تسج  وا  ياـهزاین  رد  دـیاب  ار  ناـسنا  نتـسیز  یعاـمتجا  زار  نیارباـنب  .تسا  نازیرگ  عاـمتجا  زا  دراد و  يریگ  هشوگ  يدرف و 
.درک

وطسرا هاگدید 

ناویح کـی  تعیبط  مکح  هب  ناـسنا  تسا : نیا  وطـسرا  روهـشم  ۀـلمج  .دـناد  یم  عبطلاـب  یندـم  ار  ناـسنا  .ق م )  322-38  ) وطسرا
یگدنز هب  ینورد  یعیبط و  لیامت  يرطف و  شهاوخ  کی  مه  زاب  دنـشابن  دنمزاین  رگیدـکی  هب  رگا  یّتح  .تسا  یعامتجا  یـسایس - 

.دروآ یم  مه  درگ  ار  اه  ناسنا  هک  تسا  یلماع  زین  كرتشم  عفن  لاح  نیع  رد  .دنراد  یعامتجا 

يزیچ ره  تعیبط  دـیوگ : یم  يو  .میزادرپ  یم  يو  تسایـس  باتک  زا  یمهم  تمـسق  رکذ  هب  راصتخا ، تیاعر  تهج  اج  نیا  رد  ام 
...تسا یعیبط  زیچ  نآ  مییوگ  یم  دسر ، لامک  ۀـلحرم  هب  بسا ، هاوخ  دـشاب ، یمدآ  هاوخ  يزیچ ، ره  ور  نیازا  تسا ؛ نآ  لامک  رد 

(2) .تسا یعامتجا  ناویح  تعیبط ، مکح  هب  ناسنا  تسا و  یعیبط  يا  هدیدپ  رهش  هک  دوش  یم  راکشآ  اج  نیا  زا 

ص:127

ص 114. یناحور ، داؤف  همجرت  يروهمج ، ( 1 - ) 1
ص 6. تیانع ، دیمح  همجرت  تسایس ، ( 2 - ) 2
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يدارا ریغ  يزیرغ  يانعم  هب  ار  تعیبط »  » ۀـملک وطـسرا  هک  تسین  دـیعب  میدرک ، هراـشا  عبط  یناـعم  زا  مود  ناـیب  رد  هک  روط  ناـمه 
دیهـش هک  نانچ  لسع ؛ روبنز  دـننامه  دـنراد ؛ لـیامت  عاـمتجا  يوس  هب  هاـگآدوخان  يزیرغ و  روط  هب  اـه  ناـسنا  ینعی  دـشاب ؛ هتفرگ 

، تشذگ عبط  ۀملک  يانعم  رد  هک  زین  ار  اه  تسیـسکرام  لوق  هچرگا  دنک ؛ یم  تیوقت  وطـسرا  تارابع  زا  ار  انعم  نیمه  زین  يرهطم 
(1) .دناد یمن  دیعب 

زباه ساموت  ۀیرظن 

تردق لیم  نیا  تسا و  تردق  يوجو  تسج  رد  مئاد  رورش و  یتعیبط  رشب ، تعیبط  هک  تسا  دقتعم  1588-1671 م )  ) زباه ساموت 
نامیپ و کی  ورگ  رد  یعامتجا  یگدنز  لیکشت  تسا و  همه  هیلع  گنج ، رـشب ، تعیبط  تهج  نیدب  .دنیـشن  یم  ورف  گرم  اب  یبلط 
اب يو  .تسا  یعامتجا  قاثیم  لولعم  زین  یعامتجا  یگدـنز  هکلب  تموکح ، تلود و  اهنت  هن  دـیوگ  یم  زباـه  .تسا  یناـگمه  قاـثیم 

یعامتجا یگدنز  اما  تسا ، یعیبط  هچروم ، لسع و  روبنز  یعمج  هتـسد  یگدنز  دـیوگ : یم  ناویح  ناسنا و  یگدـنز  قرف  هب  هراشا 
رگیدـمه گرگ  ناسنا  : » هک تسا  فورعم  زباه  نخـس  نیا  .دـیآ  یم  دوجو  هب  دادرارق  ۀلیـسو  هب  تسا و  یعونـصم  رما  کی  ناسنا 

(2) «. تسا

كال ناج  ۀیرظن 

تعیبط دـیامرف : یم  وا  سکعرب  درادـن و  لوبق  تسا ، ّرـش  ناسنا  تعیبط  تفگ  یم  هک  ار  زباه  نخـس  1632-1704 م )  ) كال ناج 
هب هک  تسا  نیا  ناسنا 

ص:128

ص 542. ج 15 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  ( 1 - ) 1
ص 120. ج 2 ، اپورا ، رد  تمکح  ریس  یغورف ، یلع  دمحم  ( 2 - ) 2
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نیاربانب .هدومن  رایتخا  ار  یعامتجا  یگدـنز  تبغر ، تیاضر و  اب  اذـل  .دـشاب  ّطلـسم  دوخ  سفن  رب  رایتخا ، یهاـگآ و  نتـشاد  ببس 
كال نخس  هجیتن  سپ   (1) .دناد یم  یلام  یناج و  تینما  ظفح و  يارب  ناسنا  ۀنارگباسح  رّکفت و  تردق  ار  عامتجا  أشنم  كال  ناج 
نخـس اما  دناسر ، یم  ار  یعامتجا  یگدـنز  يوس  هب  ناسنا  رارطـضا  تلاح  زباه  نخـس  هک  قرف  نیا  اب  تسا ؛ کیدزن  مه  هب  زباه  و 

.دناسر یم  ار  یعامتجا  یگدنز  يوس  هب  ناسنا  رایتخا  تلاح  كال 

هللا همحر  ییابطابط  هماّلع  هاگدید 

ادتبا رد  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  دناد ؛ یم  عبطلاب  مدختسم  ار  ناسنا  نآرق ، ریبک  رـسفم  فوسلیف و  1281-1360 ش )  ) ییابطابط هماّلع 
نکل تسا ؛ رامثتسا  مادختـسا و  نامه  هبناج ، کی  یـشک  هرهب  ریخـست و  نیا  .دربب  هرهب  دوخ  راوج  مه  ياه  ناسنا  زا  ات  دشوک  یم 
.دهد یم  نت  لباقتم  يراکمه  تمدـخ و  هب  ریزگان  دوش و  یم  ور  هبور  دوخ  عونمه  ِلباقتم  عقوت  اب  رامثتـسا ، مادختـسا و  رد  ناسنا 

عبّطلاب مدختـسم  هکلب  تسین ؛ عبطلاب  یندم  ناسنا  سپ  .دبای  یم  نامزاس  یعامتجا ، نوناق  تروص  هب  تیاهن  رد  هبناجود  نیکمت  نیا 
لقع سپ  .تسا  لقع  دروآ ، یم  رد  نوناق  هطباض و  تحت  ار  نآ  دشخب و  یم  نامزاس  ار  مادختسا  شکرس  يوخ  هچ  نآ  اما  .تسا 

فیعضت ار  يرگید  ات  دشوک  یم  سکره  هک  ینادیم  رد  .تسا  یعامتجا  قوقح  نیناوق و  ننس ، موسر ، بادآ ، شیادیپ  أشنم  ناسنا 
يراکمه ترورـض  ور  نیازا  .تسا  نکمم  ریغ  یگدنز  ۀمادا  هبناج ، کی  مادختـسا  اب  هک  دبای  یمرد  لقع  دربب ، هرهب  وا  زا  هدرک و 

ناسنا .دناوخ  یم  ارف  نآ  تیاعر  هب  ار  یمدآ  هدرک و  كرد  ار  مظن  نوناق و  زا  تیعبت  لباقتم و 

ص:129

ص 142 و 143. نامه ، ( 1 - ) 1
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، روتق عوله ، ماقم  نیا  رد  وا  .دشیدنا  یمن  نارگید  رامثتسا  مادختسا و  هب  زج  تسا ، بضغ  توهـش و  عبات  عبط و  دنب  رد  هک  یمادام 
؛  3/ ًاعُولَه َِقلُخ  َناـسنِإلا  َّنِإ  2 ؛  ًالوُهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  دوش : یم  هدافتـسا  مه  دـنوادخ  مـالک  زا  اـنعم  نیا   (1) .تسا لوهج  موـلظ و 

، یغطََیل َناسنِإلا  َّنِإ  ّالَک  .تسا  رگ  نارفک  هشیپ و  متس  ًاعبط  ناسنا  4 ؛  ٌراّفَک ٌمُولََظل  َناسنِإلا  َّنِإ  هدش ؛ قلخ  تقاط  یب  صیرح و  ناسنا 
 . 5 ینغَتسا ُهآَر  نَأ 

يواست تاعارم  دوب و  یم  بلاغ  یعامتجا  نوئـش  رد  یعامتجا  تلادع  دیاب  دوب ، ناسنا  تعیبط  هیلوا  ياضتقا  یعامتجا  تلادـع  رگا 
افعـض رب  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  ایوقا  تسا و  نایرج  رد  نیا  فالخ  ًامئاد  مینیب  یم  هک  یلاحرد  تشگ ؛ مکاح  تاعامتجا  بلاغ  رد 
نایرج لاونم  نیمه  هب  تسا ، نّدمت  رـصع  هک  زورما  هب  ات  خیرات  .دشک  یم  یگدرب  ّتلذ و  هب  ار  بولغم  بلاغ ، دـننک و  یم  لیمحت 

رایتخا و ۀنماد  دش  یمن  رضاح  یناسنا  چیه  دوب ، یمن  رارطضا  رگا  دریذپ و  یم  ار  یندم  عامتجا  رارطضا ، اب  رـشب  سپ  .تسا  هتـشاد 
(2) «. عبّطلاب ٌیندم  ناسنالا   » فورعم ترابع  يانعم  تسا  نیا  .دنک  دودحم  ار  دوخ  يدازآ 

یم رگرامثتسا  یـشحو و  بلط  نوزف  نآرق ، تایآ  زا  هدافتـسا  اب  ار  ناسنا  تعیبط  ییابطابط  هماّلع  دوش ، یم  هظحالم  هک  روط  نامه 
هک دناد 

ص:130

ص 385. تفرعم ، هنییآ  رد  تعیرش  هللادبع ، یلمآ ، يداوج  ( 1 - ) 1
ص 176. ج 2 ، يوسوم ، رقاب  ۀمجرت  نازیملا ، ریسفت  همجرت  ییابطابط ، همالع  نیسح  دمحم  ( 6 - ) 2
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کی رامثتسا  مادختسا و  اب  هک  دُرب  یپ  دوخ  تابساحم  اب  هک  تسا  رـشب  ترطف  لقع و  نیا  اما  درادن ، عامتجا  اب  یتّیخنـس  هنوگ  چیه 
شیادـیپ نامه  رگیدـمه ، لّمحت  نیا  درک و  لّـمحت  تفریذـپ و  ار  رگیدـمه  قح  يدودـح  اـت  دـیاب  درب و  یمن  ییاـج  هب  هار  هفرط ،

.دروآ دیدپ  ار  یعامتجا  نیناوق  موسر و  بادآ ، هعماج و 

هاگدـید یلمآ  يداوج  هللا  هیآ  اذـل  هدـش ، رکذ  هدـنکارپ  تروص  هب  نازیملا  ریـسفت  رد  ییابطابط  هماّلع  هاگدـید  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
؛ دنتسه عبّطلاب  یـشحو  لوا  ۀتـسد  دنا : هتـسد  هس  رب  اه  ناسنا  ییابطابط  هماّلع  هاگدید  زا  تسا : هدرک  مّظنم  تروص  نیا  هب  ار  هماّلع 

هارمگ زین  تاناویح  زا  نآرق ، ریبعت  هب  هکلب  دنـشیدنا ؛ یمن  نارگید  رامثتـسا  هب  زج  هدادن و  نت  ینوناق  چیه  هب  هک  یتاناویح  دـننامه 
(1) .دنرادن يّدح  دوخ  رامثتسا  رد  هورگ  نیا  اما  دننک ، یم  هدنسب  ناویح  دنچ  ای  کی  ندرک  هراپ  هب  تاناویح  نوچ  دنرت ،

یم یناویح  تاـیح  ةدودـحم  رد  ار  لـباقتم  مادختـسا  زا  یعون  هدرک و  لیدـعت  يدودـح  اـت  ار  دوخ  عبّطلاـب  شّحوت  هک  مود  ۀتـسد 
هرهب یب  دشاب  طابترا  رد  ادخ  يایلوا  اب  هک  هنالقاع  یگدنز  زا  اما  دنراد ، یعمج  یگدنز  هک  تارـشح  ای  تاناویح  دـننامه  دـنریذپ ،

.دنا

یم شالت  دنروآ و  یم  يور  یعامتجا  یگدنز  هب  دوخ ، يرطف  ضارغا  یلقع و  تالامک  نیمأت  يارب  هک  دنتسه  یناسک  موس ، ۀتسد 
اب ات  دننک 

ص:131

مدرم یـسارکومد ، يدازآ ، نوچ  مه  بیرف ، رهاظ  باّذج و  ياه  همانرب  بلاق  رد  هک  تسا  برغ  رابکتـسا  نآ ، ةدنز  دهاش  ( 1 - ) 1
هن دنکم و  یم  ار  نامولظم  نوخ  ولاز ، نوچ  مه  تسا و  فیعـض  ياهروشک  ندـیعلب  رکف  هب  طقف  ...و  نز  قوقح  زا  عافد  يرالاس و 

هلیـسو نیدـب  دـسر و  رظن  هب  بلاج  راک  رهاظ  ات  دـننک  یم  مه  يزیمآ  گنر  یـشاقن و  هکلب  دـنناشوپ ، یم  ار  تیانج  نآ  يور  اهنت 
.دزاس یم  ناهنپ  ار  شتیانج  یگدنرد و  يوخ 
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(1) .سانش هفیظو  نینمؤم  ات  یهلا ، يایلوا  ایبنا و  زا  دنراد : یبتارم  هتسد  نیا  هچرگ  دنبای ؛ هار  يدبا  تداعس  هب  یهلا ، نیناوق  تیاعر 

يرهطم دیهش  هاگدید 

(32 فرخز : ، 54 ناقرف : ، 13 تارجح :  ) نآرق ۀفیرش  تایآ  هب  هیکت  اب  خیرات  هعماج و  باتک  رد  1295-1358 ش )  ) يرهطم دیهش 
ندوب یعامتجا  دراد و  شیارگ  یعامتجا  یگدـنز  هب  یعیبط  روط  هب  هک  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  دـنوادخ  هک  دریگ  یم  هجیتن 
...هداد رارق  مه  هب  نتـسویپ  هب  لیام  مه و  هب  دنمزاین  عبطلاب  ار  همه  هلیـسو  نیا  هب  ...هدش و  يزیر  یپ  وا  شنیرفآ  تقلخ و  رد  ناسنا 

يرارطـضا و هن  یباختنا و  يدادرارق و  ًافرـص  هن  تسا ، یعیبط  يرما  ناسنا ، یعامتجا  یگدـنز  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  همیرک  تایآ 
يرطف و يرما  عامتجا ، عمج و  هب  ناـسنا  شیارگ  هک  هدـش  هدافتـسا  قوف  تاـیآ  زا  بلطم  نیمه  زین  اـمنهار  ریـسفت  رد   (2) .یلیمحت

(3) .تسا ینیوکت 

ياه سرد  رد  اما  تسا ، عبّطلاب  یندـم  ناسنا  هک  دـنک  یم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا  يرهطم  دیهـش  هک  دوش  یم  هظحالم  اـج  نیا  رد 
تّوبن و ياهنم  ار  يرـشب  عامتجا  رگا  ام  ةدیقع  هب  : » دنک یم  ریرحت  نینچ  ار  دوخ  هاگدید  دراد و  حیرـصت  هدیقع  راهظا  هب  تاراشا ،

نت دیاب  ًارابجا  یعامتجا و  یگدنز  زا  درادن  يا  هراچ  فرط  کی  زا  هک   ) تسه رـشب  تقلخ  رد  یـضقانت  نینچ  مینک ، ضرف  تناید 
ینیوکت و لـماوع  زا  یکی  دوخ  تناـید ، تّوبن و  رگا  یلو  تسه ) وا  رد  یعاـمتجا  دـض  شکرـس و  لـیم  رگید ، فرط  زا  دـهدب و 

يرورض

ص:132

ص 385. تفرعم ، هنییآ  رد  تعیرش  یلمآ ، يداوج  هللادبع  ( 1 - ) 1
ص 335-333. ج 2 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  ( 2 - ) 2

ص 633. ج 17 ، امنهار ، ریسفت  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  ( 3 - ) 3
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هدـش و هداد  رـشب  هب  لمع  يدازآ  رایتخا و  هدارا ، لقع ، .دوش  یم  لح  ضقانت  تسه ، مه  ًاعقاو  هکروط  نامه  دوش ، هدرمـش  عامتجا 
ماجنا ار  اهنآ  هدش  فیلکت  وا  هب  هدش و  عضو  رشب  يارب  یتارّرقم  فیاظو و  تقلخ  نتم  رد  رگید  فرط  زا  یلو  .دوش  هداد  دوب  مزال 
عبّطلاب یندم  تعیبط  مکح  هب  ار  رـشب  هک  تسا  تسرد  یناسک  ۀیرظن  هن  ام ، رظن  زا  سپ  ...تسا  هدش  هداد  وا  هب  ینید  ةزیرغ  دـهد و 

هدـش و ضرف  عامتجالا  دـعب  ةدـیدپ  نید ، هیرظن ، ود  ره  رد  اریز  دـنناد ، یم  یعامتجا  ّدـض  ار  وا  هک  یناسک  ۀـیرظن  هن  دـنناد و  یم 
عبّطلاب  ٌ یندم نید ، ةوالع  هب  رـشب  درادن و  یمکح  نید  ياهنم  رـشب  ام ، ةدیقع  هب  .دـنهد  رظن  نید  ياهنم  رـشب ، ةرابرد  دـنا  هتـساوخ 

(1) «. تسا

رما کی  نید  هدش  تباث  هک  روط  نامه  رـشب ؛ رد  نید  ندوب  يرطف  رب  تسا  ینتبم  ناشیا  ۀیرظن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ناشیا  مالک  زا 
نّیدتم هداد و  شوگ  ترطف ، مکح  هب  هک  یناسک  يرهطم  دیهش  رظن  هب  سپ  .تسا  ناسنا  تشرـس  ءزج  رـشب و  رد  يرطف  ینیوکت و 

.دنا هدروآ  يور  یعامتجا  یگدنز  هب  رایتخا  اب  ینید و  ۀفیظو  ماجنا  باب  زا  دنا ، هدش 

هب رارطـضا  باب  زا  دنتـسه ، نید  یب  هدادن و  شوگ  ترطف ، مکح  هب  هتفرگ و  رارق  کیئال  دساف و  طیحم  ریثأت  تحت  هک  یناسک  اما 
ینورد و دنویپ  چیه  اریز  دنا ، هدیزگ  ینکـس  يا  هقطنم  رد  رابجا  هب  هک  يا  هدز  نافوط  نانیـشنرداچ  دننامه  دـنا ؛ هدروآور  عامتجا 

زین اهنآ  رد  یعامتجا  ّدـض  شکرـس و  لیم  نینچ  هچ  رگا  نّیدـتم ، ياه  ناسنا  اما  درادـن ، دوجو  اهنآ  رد  عاـمتجا  هب  ینطاـب  شـشک 
رد ار  شعونمه  اب  يدردـمه  ّسح  (2) و  دنک مار  ار  رشب  مادختـسا  ةزیرغ  هک  تسا  رداق  نامیا  ةوق  اهنت  دیهـش  ریبعت  هب  یلو  تسه ،

نیدب دروآ و  دوجو  هب  ناسنا 

ص:133

ص 119. ج 7 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  ( 1 - ) 1
.يرهطم دیهش  داتسا  ترطف ، .ر ك : ص 120.2 . نامه ، ( 2 - ) 2
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.دنهد لیکشت  ار  هعماج  هتفاتش و  رگیدمه  يرای  هب  اه  ناسنا  هلیسو 

زین تسا ، عبّطلاب  یندم  ناسنا  هک  هدومن  هدافتـسا  ( 32 فرخز : ، 54 ناقرف : ، 13 تارجح :  ) نآرق تایآ  زا  دیهـش  هک  ار  هچ  نآ  سپ 
رب میرک  نآرق  ماکحا  تسا و  ناسنا  رد  نید  ندوب  يرطف  میرک ، نآرق  تایآ  ضرف  شیپ  اریز  ناـشیا ، ۀـیرظن  نیمه  هب  ددرگ  یم  رب 

عبطلاب یندم  نید ، ةوالع  هب  ار  ناسنا  هللا  همحر  يرهطم  دیهـش  هک  میریگ  یم  هجیتن  نیاربانب  .تسا  راوتـسا  ینتبم و  ضرف  شیپ  نیا 
.تسناد هنیمز  نیا  رد  ءارآ  نیرتهب  ار  نآ  ناوت  یم  قیقد و  بلاج و  رایسب  يرهطم ، دیهش  هاگدید  .نید  ياهنم  هن  تسا ، هتسناد 

يدزی حابصم  هللا  هیآ  هاگدید 

ناشیا .تسا  هتـسناد  ناسنا  رایتخا  یهاگآ و  تخانـش و  لولعم  ار  یعامتجا  یگدنز  عبّطلاب و  درفنم  ار  ناسنا  يدزی  حابـصم  هللا  هیآ 
: دسیون یم  تسایس  قوقح و  باتک  رد 

یگدـنز اـه  ناـسنا  هک  دـبای  یم  قـقحت  یتروـص  رد  ناـسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  دراد و  ترورـض  ناـسنا  يارب  یعاـمتجا  یگدـنز  »
تروص نآ  هب  هتبلا  .دراد  ار  یعامتجا  یگدـنز  ياضتقا  یمدآ  تایح  تقلخ و  فدـه  هب  هجوت  اـب  لـقع  ...دنـشاب  هتـشاد  یعاـمتجا 
بجوم هاگآدوخان  تروص  هب  يزیرغ  لماع  ای  دـشاب  هدرک  لـیمحت  ناـسنا  رب  ار  یعاـمتجا  یگدـنز  يربج ، لـماع  کـی  هک  تسین 

زا هجرد  کـی  رد  دـنراد و  فلتخم  بتارم  فدـه ، يریگیپ  صیخـشت و  رد  اـه  ناـسنا  هک  تسا  تسرد  .دـشاب  هدـش  نآ  شیادـیپ 
روبنز هنایروم و  یعامتجا  یگدـنز  دـننامه  اه  ناسنا  یعامتجا  یگدـنز  لاحره  هب  اّما  دنتـسین ، لقع  زا  يوریپ  یهاگآ و  تخانش و 

لسع
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هک دراد  یعطق  مات و  ریثأـت  ینـالقع ، لـماع  شنیزگ  رد  تسا و  یـشنیزگ  هکلب  دـشاب ؛ هناـهاگآ  فدـه  نودـب  يزیرغ و  هک  تسین 
(1)« .تسا يزاکترا  تلاح  هب  هناهاگآ و  همین  یهاگ  هناهاگآ و  ًالماک  یهاگ 

عامتجا أشنم  رد  یباراف  هاگدید  - 3

تالامک و هب  ندیـسر  تهج  رد  مه  یگدـنز و  تایرورـض  رد  مه  ناسنا ، هک  انعم  نیا  هب  دـناد ؛ یم  عبّطلاب  یندـم  ار  ناسنا  یباراـف 
هتـسد راهچ  هب  ار  ناهایگ  تاناویح و  ادتبا  عوضوم ، نیا  نییبت  رد  هیندملا  هسایـسلا  باتک  رد  ناشیا  .تسا  عامتجا  دنمزاین  تداعس ،

: دنک یم  میسقت 

.یعامتجا یگدنز  ۀطساو  هب  رگم  دنسر ؛ یمن  دوخ  ياقب  یگدنز و  مزال  تایرورض  هب  ناهایگ  تاناویح و  زا  یهورگ  فلا )

، رت لـماک  رتـهب و  یگدـنز  هب  اـهنآ  ندیـسر  یلو  دنـسر ، یم  دوـخ  يرورـض  ياـهزاین  هب  يدارفنا ، یگدـنز  رد  رگید  یهورگ  ب )
.تسا یعامتجا  یگدنز  رب  فّقوتم 

.دنتسه یعامتجا  ناهایگ  تاناویح و  هتسد  ود  نیا 

تلاـح رد  مه  یعمج و  تلاـح  رد  مه  درادـن ؛ یقرف  اـهنآ  يارب  دارفنا  عاـمتجا و  تلاـح  دنتـسین ، یعاـمتجا  هـک  رگید  یهورگ  ج )
.دنسر یم  لامک  ّدح  رد  هچ  ترورض و  دح  رد  هچ  دوخ  فادها  مامت  هب  يدارفنا 

دسر هچ  دنـسرب ؛ دوخ  یگدنز  ۀیلوا  ياهزاین  هب  دنناوت  یمن  یهورگ  یعامتجا و  تلاح  رد  دنتـسین ، یعامتجا  هک  رگید  یهورگ  د )
تلاح نیرتهب  يدارفنا  یگدنز  دوش و  یم  تالامک  تایرورـض و  هب  ندیـسر  عنام  یعامتجا ، یگدنز  ینعی  .لضفا  رترب و  لاوحا  هب 

(2) .تساهنآ يارب  یگدنز 
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صقان یلک و  دروم  دنچ  رکذ  هب  اهنت  دنک و  یمن  رکذ  اه  هورگ  نیا  زا  کی  ره  يارب  ینشور  ياه  لاثم  یباراف  هنافّـسأتم  اج  نیا  رد 
هورگ هک  یناگدنرپ  ریظن  دیامرف : یم  مود  هورگ  يارب  دـنک و  یم  دای  لسع  روبنز  هچروم و  زا  لوا ، هورگ  يارب  .تسا  هدرک  هدنـسب 

یگدنز هک  دنک  یم  هراشا  یتاناویح  هب  اهنت  هدومرفن و  رکذ  نشور  لاثم  موس  هورگ  يارب  اّما  دـننک ، یم  زاورپ  دـنخرچ و  یم  هورگ 
هب دننک  یم  یگدنز  درفنم  ادج و  مئاد  روط  هب  هک  مراهچ  هورگ  يارب  .دنوش  یم  ادج  رگیدـمه  زا  لثم  دـیلوت  رد  دـنراد و  یهورگ 

(1) .دراد هراشا  ییایرد  تاناویح  زا  يرایسب 

اهل متی  نا  نکمیـال  یتـلا  عاونـالا  نم  ناـسنالاو  :» دـیامرف یم  هتـسد  راـهچ  نـیا  هـب  ناـهایگ  تاـناویح و  میـسقت  زا  سپ  یناـث  مـلعم 
یتادوجوم عون  نآ  زا  ناـسنا   (2) ؛» دـحاو نکـسم  یف  هریثک  اهنم  تاعامتجابالا  اهلاوحا  نم  لضفالا  لانیالو  اـهروما  نم  يرورـضلا 

یمن ناسنا  ًالوصا  تسا و  دنمزاین  یعامتجا  یگدنز  هب  رترب ، تالامک  تالاح و  هب  ندیسر  رد  مه  يرورض و  روما  رد  مه  هک  تسا 
هورگ عامتجا  یهورگ و  یگدـنز  هار  زا  رگم  دـنک ، ادـیپ  تسد  شیوخ  یناسنا  تالامک  هب  نینچ  مه  يرورـض و  جـئاوح  هب  دـناوت 

.دحاو ناکم  رد  رایسب  ياه 

غلبی نا  یف  هماوق و  یف  جاتحم  هنا  یلع  روطفم  ناسنالا  نم  دـحاو  لکو  :» دـیامرف یم  هلـضاف  هنیدـم  لها  يارآ  باتک  رد  یناـث  ملعم 
(3) ؛» هیلا جاتحی  امم  مهنم  دـحاو  لک  هل  موقی  موق  یلا  جاتحی  لب  هدـحو  اهلک  اهب  موقی  نا  هنکمیال  هریثک  ءایـشا  یلا  هتالامک  لـضفا 

ياهزیچ هب  یناسنا  تالامک  هب  ندیسر  یناویح و  یگدنز  رد  هک  هدش  هدیرفآ  یترطف  تعیبط و  اب  اه  ناسنا  زا  کیره 
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عامتجا رد  هک  نیا  رگم  دسرب ؛ یناسنا  تالامک  یگدنز و  تایرورـض  نآ  هب  ییاهنت  هب  ناسنا  درادن  ناکما  هک  تسا  دنمزاین  يدایز 
.دنزاس هدروآرب  ار  رگیدمه  یگدنز  جاتحیام  زا  یشخب  کیره  دنک و  یگدنز 

نوچ دـناد ، یم  عامتجا  دـنمزاین  ار  ناـسنا  يونعم ، يّداـم و  ۀـبنج  زا  یباراـف  هک  دوش  یم  مولعم  دـش ، رکذ  هچ  نآ  هب  هجوت  اـب  سپ 
نیمأت شزاین  دبای و  یم  ماوق  يّدام  روما  ۀطـساو  هب  اهنآ  زا  یکی  دراد : تایح  عون  ود  نآ ، عبت  هب  تسا و  يدعب  ود  يدوجوم  ناسنا 

.دوش یم  نیمأت  هعماج  هنیدم و  رد  هبنج ، ود  ره  سپ  .يونعم  روما  ۀطساو  هب  يرگید  دوش و  یم 

هیعیبطلا هرطف  تلعج  هلجال  يذلا  لامکلا  لانی  ناسنالا  نوکی  نا  نکمیال  کلذلف  :» دیامرف یم  هتفر و  رتارف  دعب  ۀـلمج  رد  یناث  ملعم 
هدـش هداـهن  نآ  رب  وا  یعیبط  ترطف  هک  یلاـمک  هب  ناـسنا  درادـن  ناـکما  تهج  نیا  زا   (1) ؛» نینواعتم هریثک  هعامج  تاعامتجاب  ـالا 

هب لین  هک  دیآ  یمرب  نینچ  ناشیا  ترابع  نیا  زا  .دنـشاب  رگیدمه  ةدنهد  يرای  هک  يدایز  تعامج  عامتجا و  ۀطـساو  هب  رگم  دسرب ،
هب يرتدـیدش  زاین  لامک ، تلیـضف و  هب  ندیـسر  تهج  ناسنا  ینعی  تسا ؛ هتـسناد  يّداـم  یگدـنز  رب  مّدـقم  ار  تـالامک  تلیـضف و 
هب ندیـسر  يارب  وا  یعیبط  ترطف  هدـش و  قلخ  تالامک  لیاضف و  هب  لین  يارب  ناسنا  ًالوصا  دراد و  نواـعت  ینیـشنرهش و  عاـمتجا و 

.تسا هدش  هداهن  انب  تالامک ، لیاضف و 

حیرـصت بلطم  نیا  هب  يرایـسب  دراوم  رد  ناشیا  اریز  تسا ، يدـبا  یقیقح و  تداعـس  نامه  تالامک » لضفا   » زا یباراف  روظنم  هتبلا 
لامکلا هیاهن  تداعـس )  ) هناک  » تسا یناسنا  لامک  تیاهن  تداعـس ، دیامرف : یم  هداعـسلا  لیبس  یلع  هیبنتلا  باتک  رد  هلمج  زا  دراد ؛

(2) «. یناسنالا

ص:137
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رد زین  یناسنا  لامک  دوش ، یم  نیمأت  هعماج  هنیدم و  رد  يّدام  یگدنز  تاناکما  مزاول و  هک  روط  نامه  تسا  دقتعم  یباراف  نیاربانب 
ترابع هب  .تسا  ریذپ  ناکما  یندم  تایح  هار  زا  ًارـصحنم  یقیقح  تداعـس  یناسنا و  لامک  هکلب  دش ؛ دهاوخ  نیمأت  هعماج  هنیدم و 

دناوت یمن  يریگ  هشوگ  اوزنا و  رد  ناسنا  سپ  .دراد  ققحت  زورب و  لاجم  یعامتجا  یگدـنز  وترپ  رد  طقف  تداعـس  لیـصحت  رگید ،
تمدخ يدنمنوناق و  تقادص ، تلادـع ، لیبق  زا  یناسنا  تالامک  لیاضف و  اریز   (1)، دـبای تسد  یناسنا  لامک  یقالخا و  لیاضف  هب 
یگدنز اهنت  اذل  .دبای  یم  انعم  شناعونمه  رگید  اب  ناسنا  ۀطبار  رد  دـهاوخ و  یم  فرط  ود  هک  دنتـسه  یبسن  یمیهافم  ...و  قلخ  هب 

یتسپ لیاذر و  هک  تسادیپ  هتفگان  هتبلا  .دنک  نیمأت  ار  وا  یقیقح  تداعس  دشاب و  ناسنا  يرطف  زاین  يوگ  خساپ  دناوت  یم  یعامتجا 
تافـص عون  ود  دـناوت  یم  ًاعبط  تسا ، حور  ندـب و  زا  بکرم  هک  یناسنا  اریز  دوش ، یم  لصاح  یعاـمتجا  ياـهدروخرب  رد  زین  اـه 

عون ود  ره  هک  تسا  نیا  هعماج  تیـصاخ  .هدیهوکن  تسپ و  تافـص  رگید ، وکین و  هدـیمح و  تافـص  یکی   (2): دشاب هتشاد  هّوقلاب 
درک و دـهاوخن  روهظ  يدارفنا  یگدـنز  رد  یناسنا  لئاذر  لیاضف و  زا  مادـک  چـیه  اریز  دروآ ، یم  لعف  هب  هّوق  هلحرم  زا  ار  تاـفص 
رد اهنآ  زا  کی  ره  لامک  یلو  دـنک ، ییامندوخ  يدرف  یگدـنز  رد  يّدام  ياه  يدـنمزاین  دودـح  ات  تافـص  نیا  تسا  نکمم  طقف 
رد ار  هعماج  دـناوت  یم  نآ  يامعز  اه و  هنیدـم  عون  دوش و  یم  نّیعم  دارفا  ياه  تلاسر  هک  تساج  نیا  .تسا  ریذـپ  ناکما  هعماـج 

نیمه یباراف ، هاگدید  رد  هلضاف  ۀنیدم  زا  یلصا  ضرغ  دناشکب و  دنـسپان  تافـص  هب  ای  دنک ، تیبرت  هدیمح  تافـص  روهظ  ياتـسار 
ریبعت هب  .تسا  هدیمح  تافص  تیلعف  روهظ و 

ص:138
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.دشاب یم  لامک  لضف و  هدیمح و  تافص  هب  یّلحت  هلیذر و  تافص  زا  یّلخت  هاگیاج  هلضاف  ۀنیدم  رگید ،

ناسنا ینعی  میدرک ؛ هئارا  عبط  ۀملک  زا  ام  هک  مراهچ  يانعم  نامه  هب  دـناد  یم  عبطلاب  یندـم  ار  ناسنا  یباراف  هک  نیا  مالک  ۀـصالخ 
یمن افوکـش  دـسر و  یمن  تیلعف  هب  یعامتجا  یگدـنز  رد  زج  وا  ةوقلاب  تالامک  اهدادعتـسا و  هک  هدـش  هدـیرفآ  يروط  تعیبط  رد 

.تسا عامتجا  دنمزاین  يّدام  یگدنز  رد  نینچ  مه  .دوش 

وا ناسنإب  هل  یعسی  نأ  یغبنی  امیف  ًاطبترم  نوکی  نأ  ناسنا  لک  هرطف  ّنإو  :» دوش یم  هدافتسا  زین  هداعسلا  لیصحت  باتک  زا  بلطم  نیا 
کلاذک مهعم و  هعامتجا  نیرخآ و  سان  هرواجم  یلا  لامکلا  اذه  نم  غلبی  نأ  هل  امیف  ناسنا  لک  جاتحی  کلاذـک  ّهنا  ...هریغ و  سان 
(1) ؛» یندملا ناویحلا  یسنالا و  ناویحلا  یمسی  کلاذف  هعون  یف  وه  نمل  نکسی  يوأی و  نأ  ناویحلا  اذهل  هیعیبطلا  هرطفلا  یف 

بیترت نیدب  دشاب و  طبترم  رگید  ياه  ناسنا  اب  دـیاب  دـشوکب ، نآ  يارب  تسا  راوازـس  هچ  نآ  رد  هک  تسا  نینچ  یناسنا  ره  ترطف 
نیمه هب  .دـشاب  دـنم  هرهب  اهنآ  عامتجا  رگید و  ياه  ناسنا  ترواجم  زا  لامک ، نیا  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  تسا  جاـتحم  یناـسنا  ره 
تـسا لیلد  نیا  هب  دریگب و  هناخ  هدـش ، نکاس  دوخ  عونمه  دارفا  ترواـجم  رد  هک  تسا  هتفهن  ناویح  نیا  یعیبط  ترطف  رد  لـکش ،

.دوش یم  هدیمان  یندم  ناویح  ای  سنا  لها  ناویح  هک 

ماع رایـسب  يا  هلمج  هل ؛» یعـسی  نأ  یغبنی  امیف  :» دیامرف یم  ادتبا  دراد : دیکأت  لصا  هس  يور  یباراف  هک  دوش  یم  هظحالم  اج  نیارد 
یناسنا لامک  هب  هلصافالب  یتقو  اما  دوش ، یم  یناسنا  تالامک  يدام و  یگدنز  تایرورض  لماش  هک 
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لامتحا هب  هک  تسا  هیعیبطلا » هرطف   » هدومرف دیکأت  نآ  رب  هک  موس  لصا  .دراد  يونعم  روما  رب  ناشیا  دیکأت  زا  ناشن  دـنک ، یم  هراشا 
رد دوش و  یم  هدیـشک  عامتجا  يوس  هب  هاـگآدوخان  يزیرغ و  روط  هب  ناـسنا  ینعی  هراـب ؛ نیا  رد  وطـسرا  لوق  هب  دراد  هراـشا  رایـسب 

.ددرگ یم  نکاس  شدوخ  عونمه  ترواجم 

.دوش یم  صّخشم  رت  لماک  رتهب و  تایرظن  مینک ، یم  هسیاقم  مه  اب  ار  هفسالف  تایرظن  عومجم  ام  یتقو  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
اهنآ نیرت  قیقد  نیرتهب و  دناوت  یم  يرهطم  دیهش  هاگدید  دش ، نایب  یقرواپ  رد  يرهطم ، دیهش  هاگدید  زا  دعب  هک  هنوگ  نامه  سپ 

هک تسا  هدرک  دای  لماع  هس  زا  ناـشیا  اریز  تسا ، رادروخرب  یبوخ  تیعماـج  زا  زین  اردـصالم  هاگدـید  اـما  دـشاب ، عوضوم  نیا  رد 
: زا دنترابع  لماع  هس  نیا  تسا ؛ هنیمز  نیا  رد  دوجوم  ياه  هاگدید  ۀمه  عماج 

؛ يّدام ياهزاین  نیمأت  لوا : لماع 

؛ یناسنا تالامک  هب  یبایتسد  مود : لماع 

.رگیدکی هب  اه  ناسنا  تفلا  ّتبحم و  موس : لماع 

.دنا هدومن  یفرعم  عامتجا  لماع  ار  نآ  يات  ود  ای  ار  لماوع  نیا  زا  یکی  مادک ، ره  نارگید  اما 

دنوش یم  هلهاج  ياه  هنیدم  أشنم  هک  يا  هلهاج  يارآ  - 4

هراشا

رب تیناـسنا  ماـظن  هک  دـندقتعم  یهورگ  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  ّدر  ار  یعاـمتجا  تاـیح  أـشنم  دروـم  رد  هلهاـج  يارآ  یناـث ، ملعم 
ناسنا دوجو  زا  هک  تسا  نیا  رب  یناسنا  ره  يانب  تسین و  یعامتجا  اه  ناسنا  عبط  ترطف و  هدـشن و  انب  طابترا  تبحم و  يراـکمه و 

ترورـض و دروم  نامه  رد  .زاین  ترورـض و  ماگنه  رگم  درادـن ، طابترا  يرگید  اب  يدرف  چـیه  دـنک و  دوباـن  ار  وا  دـهاکب و  رگید 
تهج زا  هاگره  .دوش  یم  بولغم  روهقم و  يرگید  رهاق و  یکی  ماجنارس  مه  تجاح 
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زاین هدـشن و  ترورـض  عفر  هک  یماـگنه  اـت  دـنوش ، فـالتئا  داـّحتا و  هب  روبجم  دوش  یم  دراو  اـه  ناـسنا  رب  جراـخ  زا  هک  یثداوح 
تـشاذگ دنهاوخ  ار  ییادج  ترفانم و  يانب  ًاددـجم  دـش ، فرطرب  رارطـضا  هک  ینامز  اما  تسا  رارقرب  فالتئا  نیا  هدـشن ، هدروآرب 

دوجو ناسنا  عون  يارآ  رد  هک  تسا  یگدـنرد  یناویح و  تفآ  يراـمیب و  ناـمه  نیا  هیناـسنالا ؛» ءارآ  نم  یعبـسلا  ءادـلاوه  اذـهو  »
(1) .دراد

نانواعم و هب  زاین  هک  یـسک  نآ  هک  تروص  نیا  هب  دریگ ؛ یم  ماـجنا  هبلغ  رهق و  هار  زا  ناـسنا ، عاـمتجا  هک  دـندقتعم  يرگید  هورگ 
روهقم ار  يرگید  هورگ  اـهنآ  ۀلیـسو  هب  دزاـس و  یم  شیوخ  ناـگدرب  ار  اـهنآ  سپـس  هدرک و  دوخ  روهقم  ار  یموـق  دراد ، ینارواـی 

نانچ مه  هکلب  دنتـسین ؛ ربارب  ناسمه و  وا  اب  ییوج  هطلـس  دـنیارف  نیا  رد  وا  نانواعم  روای و  هتبلا  .دـنادرگ  یم  شیوخ  ةدرب  هدرک و 
دنادرگ و یم  دوخ  روهقم  ار  درف  کی  تسخن  تسا ، رت  يوق  حالس ، ینامـسج و  ظاحل  زا  هک  يدرف  ًالثم  دنیوا ؛ روهقم  تسدریز و 

یم ّطلسم  يرگید  ةّدع  رب  اهنآ  ۀلیسو  هب  دزاس و  یم  دوخ  روهقم  زین  ار  یهورگ  ای  رفن  کی  وا  هلیسو  هب  دش ، وا  روهقم  هک  یماگنه 
ندروآرب تهج  رد  هداد و  رارق  تسد  تلآ  ار  اهنآ  سپـس  دیآ ؛ یم  دـیدپ  بلاغ  درف  نآ  يارب  يرایـسب  نارای  بیترت  نیا  هب  دوش و 

(2) .دریگ یم  راک  هب  دوخ  ياه  سوه  اه و  هتساوخ 

دوجو هب  لـماوع  أـشنم و  رد  اـّما  دراد ، دوجو  فـالتئا  یتـسود و  طاـبترا و  یعوـن  یناـسنا ، عـماوج  رد  هک  دـندقتعم  يرگید  هورگ 
: دنک یم  هراشا  هورگ  هدزاود  هب  یباراف  اذل  .دنراد  فالتخا  نآ ، ةدنروآ 

ص:141

ص 153. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
ص 154. نامه ، ( 2 - ) 2
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ءابآ رد  كارتشا  - 1

عامتجا ردام ، ردپ و  ّتیروحم  ۀطـساو  هب  ینعی  دـنناد ؛ یم  دـحاو  ردام  ردـپ و  زا  تدالو  رد  ار  كارتشا  هجو  عماج و  دـح  یهورگ 
طابترا و روحم  دادجا ، ابآ و  سپ  .دنیامن  يریگولج  نانآ  ۀطلس  زا  دنبای و  هبلغ  ناگناگیب  رب  عامتجا ، نیا  ۀلیسو  هب  ات  دیآ  یم  دیدپ 
دوب و دهاوخ  رتشیب  طابترا  دشاب ، رت  کیدزن  ردپ ، رد  كارتشا  هچ  ره  هک  تروص  نیا  هب  دنتـسه ؛ رفانت  نیابت و  روحم  زین  فالتئا و 

دوجو هب  رفانت  اهنآ  نیب  هدش و  عطق  یّلک ، هب  طابترا  هک  اج  نآ  ات  هدـش ، رت  فیعـض  طابترا  دـشاب ، رترود  ردـپ ، رد  كارتشا  هچ  ره 
نیمه فلتخم  ماوقا  ندمآ  دیدپ  أشنم  ًالوصا  دوب و  دهاوخ  رگید ، موق  زا  ادج  تسا ، يردپ  هب  بوسنم  هک  یموق  ره  ینعی  دیآ ؛ یم 

(1) .تسا

لسانت رد  كارتشا  - 2

اب هفیاط ، نیا  روکذ  دالوا  هک  تروص  نیا  هب  تسا ؛ لسانت  رد  كارتشا  رثا  رب  عامتجا  أشنم  هک  تسا  نیا  رب  داقتعا  ار  رگید  یهورگ 
دنویپ نیا  دننک و  یم  تلـصو  هفیاط  نیا  ثانا  دالوا  اب  هفیاط ، نآ  روکذ  دالوا  سکع ، رب  دـننک و  یم  جاودزا  هفیاط  نآ  ثانا  دالوا 

.ددرگ یم  عامتجا  ندمآ  دوجو  هب  بجوم 

لوا سییر  رد  كارتشا  - 3

روما هدرک و  يروآدرگ  ار  اهنآ  تسخن  هک  یـسک  ینعی  تسا ؛ لوا  سییر  رد  عامتجا  كارتشا و  هجو  هک  دـندقتعم  رگید  یهورگ 
(2) .دنا هدمآ  لیان  هیلهاج  تاریخ  زا  يریخ  هب  هتفای و  هبلغ  نارگید  رب  هک  يروط  هب  دنک ؛ یم  هرادا  ریبدت و  ار  اهنآ 

ص:142

.نامه ( 1 - ) 1
.تسا لاوما  لیاسو و  تایناکما ، یضعب  هلهاج ، ياه  هنیدم  راکفا  رد  ریخ » ( » 2 - ) 2
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یعامتجا ياهداد  رارق  رد  كارتشا  - 4

تـشذگ دوخ  بناج  زا  یناسنا  ره  هدش و  دقعنم  دارفا  نیب  هک  تسا  یمـسق  نامیپ و  دهع و  عامتجا ، أشنم  هک  دـندقتعم  زین  یهورگ 
موق رب  هبلغ  نآ و  عفد  كرتشم و  نمـشد  ربارب  رد  دوشن و  اهنآ  نالذـخ  بجوم  دـنکن و  ترفانم  نیریاس  اـب  هک  دـنک  دـهعت  هدرک و 

.دشاب تسد  کی  دّحتم و  رگید ،

یعامتجا يوخ  قلخ و  نابز و  رد  كارتشا  - 5

زا یـشان  دارفا ، نیاـبت  سکعرب  تسا و  كرتشم  ناـبز  یعیبـط و  يوخ  قلخ و  رب  عاـمتجا ، یـساسا  روحم  هک  دـندقتعم  رگید  یموق 
ریغ اب  هدرک و  رارقرب  یتسود  دوخ  نیب  هک  تساه  تما  اه و  تلم  همه  فالتئا  طاـبترا و  لـماوع  هس ، نیا  .تسا  روما  نیا  رد  نیاـبت 

.دنراد تنیابم  دوخ ،

نکسم رد  كارتشا  - 6

ياه لحم  رد  كارتشا  دعب  ۀجرد  رد  لزنم و  رد  كارتشا  ۀطـساو  هب  اهطابترا  هک  دندقتعم  هلهاج  ياه  هنیدم  یلاها  زا  يرگید  ةدع 
تسا تهج  نیمه  هب  تسا و  هّلحم  رد  كارتشا  دعب  يوک و  رد  كارتشا  سپـس  لزنم ، رد  كارتشا  همه ، زا  صخا  تسا و  تنوکس 

عقاو نآ  رد  هنیدـم  هک  يا  هیحان  رد  سپـس  هنیدـم و  هلحم و  يوک و  رد  ناگیاسمه  اریز  دـنراد ، يربارب  ساسحا  ناگیاسمه ، اب  هک 
بجوم دسر  یم  رظن  هب  هک  تسه  يرگید  روما  اج  نیا  رد  هتبلا  دیامرف : یم  قوف  دراوم  رکذ  زا  سپ  یباراف  .دـنراد  كارتشا  تسا ،

.دوش یم  رفن  ود  نیب  هرخألاب  مدرم و  زا  هتسد  کی  نیب  کچوک و  ياه  تعامج  نیب  یئزج  طباور 

.دوش یم  عامتجا  یتسود و  طابترا و  ببس  دارفا ، نیب  تاقالم  ماود  - 

.تسا فالتئا  طابترا و  بجوم  اه  یندیشون  اه و  یندروخ  رد  كارتشا  - 

.تسا عامتجا  لیکشت  یعون  ببس  اه ، هفرح  عیانص و  رد  كارتشا  - 

، دوش یم  دراو  اهنآ  رب  هک  ییاه  يدب  تامیالمان و  عفر  رد  كارتشا  - 
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.دنوش یم  دّحتم  نآ  عفد  رد  همه  هدش و  یگنهامه  ببس 

.دوش یم  فالتئا  طابترا و  یعون  بجوم  اه  یشوخ  تّذل و  رد  كارتشا  - 

نیا ۀمه  یناث  ملعم  سپ   (1) .دوش یم  ّتقوم  عامتجا  ببس  رفـس  رد  تقافر  لثم  دنجاتحم ؛ مه  هب  اهنآ  رد  هک  يروما  رد  كارتشا  - 
.درامش یم  دودرم  ار  نآ  هتسناد و  هلهاج  ءارآ  ار  هناگ  هدزاود  دراوم 

تاعامتجا عاونا  موس : راتفگ 

هراشا

.دنک یم  یسرّرب  ار  اهنآ  حرطم و  یفیک  یّمک و  حطس  ود  رد  ار  یناسنا  تاعامتجا  یباراف 

یّمک رظن  زا  تاعامتجا  عاونا  - 1

هراشا

یگدرتسگ نآ و  دارفا  رادـقم  یمک و  كالم  ساسا  رب  یناسنا  تاعامتجا  دـیامرف : یم  یمک  رظن  زا  تاـعامتجا  میـسقت  رد  یباراـف 
: دوش یم  میسقت  لماک  ریغ  لماک و  عون  ود  هب  ییایفارغج 

افکدوخ لماک و  تاعامتجا  فلا )

.ارغص عامتجا  اطسو و  عامتجا  امظع ، عامتجا  زا : دنترابع  هک  تسا  مسق  هس  افکدوخ  ای  لماک  تاعامتجا 

نکاس ضرا » ةرومعم   » تمـسق رد  رگیدـمه و  ةدـنهد  يرای  هک  اه  تّما  اه و  ّتلم  ۀـمه  عامتجا  زا  تسا  ترابع  امظع ، عاـمتجا  . 1
.دوش یم  نیمز  يور  ياه  ناسنا  مامت  لماش  هک  تسا  یباراف  یناهج  تموکح  نامه  عامتجا ، نیا  عقاو  رد  .دنا  هدش 
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ص 156-154. نامه ، ( 1 - ) 1
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رهش دنچ  زا  لقادح  دنا و  هدش  نکاس  نیمز  ةرومعم  تمسق  زا  یـشخب  رد  هک  ّتلم  کی  عامتجا  زا  تسا  ترابع  اطـسو ، عامتجا  . 2
.تسا هدش  لیکشت 

(1) .دنا هدش  نکاس  تلم ، کی  تنوکس  ّلحم  زا  یئزج  رد  هک  هنیدم  کی  مدرم  عامتجا  زا : تسا  ترابع  ارغص ، عامتجا  . 3

نیا رد  دراد و  ار  نایمدآ  يونعم  يدام و  ياـهزاین  عفر  ناوت  هک  تسا  هدـیمان  لـماک  تهج ، نیا  هب  ار  عاـمتجا  مسق  هس  نیا  یباراـف 
یتوهال و تداعـس  لامک و  هب  ار  یمدآ  دـنناوت  یم  اهنیا  زا  کی  ره  رگید ، عامتجا  هب  زاـین  نودـب  اریز  دـشاب ، یم  اـفکدوخ  تهج ،

تداعس ًاصوصخم   (2) ؛» اهنم صقنا  وه  يذلا  عامتجاب  هنیدملاب ال  ًالوا  لانی  امنا  یصقالا  لامکلا  لضفالا و  ریخلااف  :» دنناسرب یتوسان 
عامتجا هن  دـیآ ، یم  تسد  هب  تسا ) هدـش  لیکـشت  رهـش  کی  زا  لقادـح  هک   ) افکدوخ لماک و  عامتجا  رد  طقف  یتوهـال  یقیقح و 

طوبرم درف  هب  هک  اج  نآ  ات  لگه : لوق  هب  هک  ارچ  دوش ، هّجوت  هتکن  کی  هب  دـیاب  يدـنب  میـسقت  نیا  ةرابرد  .اـفکدوخ  ریغ  صقاـن و 
(3) «. تسا اه  هشیدنا  رد  شیوخ  نامز  كرد  زین ، هفسلف  اذل  تسا ؛ شیوخ  نامز  دنزرف  یسکره  دوش ، یم 

رد ّالاو  دـشاب ؛ هدـش  یحارط  نآ  زا  لبق  یباراف و  نارود  یطیحم  طیارـش  اب  بسانتم  روبزم ، يدـنب  میـسقت  دـسر  یم  رظن  هب  نیاربانب 
عامتجا کی  ار  رهش  ناوت  یمن  رگید  اریز  درادن ، تیعوضوم  دوخ  يدوخ  هب  رهش  ینونک ، طیارش 

ص:145

ص 69 و 70. هیندملا ، هسایسلا  ص 117 و 118 و  نامه ، ( 1 - ) 1
ص 118. نامه ، ( 2 - ) 2

دمحم یباراف ، یسایس  هفـسلف  رد  تیعقاو  نامرآ و  شلاچ  رب  يدمآرد  باتک  زا  لقن  هب  دنب 15 ، همدقم ، قح ، ۀفسلف  لگه ، ( 3 - ) 3
ص 51. یناجنز ، یمیرک 

هیقف تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 363زکرم  هحفص 170 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_145_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_145_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_145_3
http://www.ghaemiyeh.com


هک هنوگ  نامه  اذـل  .رهـش  دـنچ  ای  کی  هب  دـسر  هچ  دـشاب ، افکدوخ  ًالماک  دـناوت  یمن  تّما  کی  عامتجا  یّتح  ای  تسناد  اـفکدوخ 
تـسا مزال  زین  کنیا  دندرک ، راگزاس  شیوخ  نارود  دیاقع  طیارـش و  اب  ار  نآ  ینانوی ، ثاریم  ذـخا  ماگنه  هفـسالف  رگید  یباراف و 

.دوش هداد  قفو  رصاعم  طیارش  اب  یباراف ، راگدنام  ثاریم  نیا 

افکدوخ ریغ  صقان و  تاعامتجا  ب )

.تسا هدومن  میسقت  عون  راهچ  هب  ار  افکدوخ  ریغ  صقان و  تاعامتجا  یباراف 

.دوش یم  لیکشت  هّلحم  هس  عامتجا  زا  مک  تسد  هک  ییاتسور  ای  هیرق  عامتجا  . 1

.دوش یم  لیکشت  يوک  هس  طابترا  عامتجا و  زا  مک  تسد  هک  هّلحم ، عامتجا  . 2

.دوش یم  لیکشت  هداوناخ  هس  طابترا  زا  مک  تسد  هک  يوک ، عامتجا  . 3

(1) .ددرگ یم  لیکشت  نامداخ  نادنزرف و  رسمه و  ود  زا  هک  هداوناخ  ای  لزنم  عامتجا  د )

جوز و هعبرا  یه  هدودـحم و  تاکارتشا  ءازجا و  نم  رمعی  مئتلی و  اّمنا  لزنملا  :» دـیامرف یم  هداوناـخ  دارفا  دادـعت  ةراـبرد  یناـث  ملعم 
هک ددرگ  یم  دابآ  هتفای و  مایتلا  يدودحم  تاکرتشم  ازجا و  زا  لزنم  ینعی   (2) ؛» ینتقم هینق و  دلو و  دلاو و  دبع و  یلوم و  و  هجوز ،
ره دشاب ، دنزرف  کی  لقادح  رگا  هک  کلام ، زینک و  دـنزرف و  ردـپ و  مالغ  رورـس و  هجوز و  جوز و  رـصنع ، راهچ  زا  تسا  ترابع 

.تسا هدش  لیکشت  رصنع  راهچ  زا  هداوناخ 

يوک عامتجا  هداوناخ ، دنچ  عامتجا  زا  سپـس  .دشاب  یم  افکدوخریغ  عامتجا  نیرت  کچوک  یناسنا و  عامتجا  نیتسخن  هداوناخ  سپ 
، هّلحم دنچ  عامتجا  زا  روط  نیمه  دوش و  یم  لیکشت  هّلحم  عامتجا  يوک ، دنچ  طابترا  زا  دیآ و  یم  دیدپ 

ص:146

ص 69 و 70. هیندملا ، هسایسلا  ( 1 - ) 1
ص 27. هعزتنم ، لوصف  ( 2 - ) 2
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تهج نیا  زا  .دراد  رارق  رت  گرزب  عامتجا  نطب  رد  رت ، کچوک  صقان و  عامتجا  ره  بیترت  نیا  هب  دریگ و  یم  لکش  اتسور  عامتجا 
صقان و عامتجا  دـنزاس ، هدروآرب  ار  نایمدآ  يونعم  يّدام و  ياهزاین  دـنناوت  یمن  ییاهنت  هب  صقان  ياه  عاـمتجا  زا  مادـک  چـیه  هک 

.دنا هدش  هدیمان  افکدوخ  ریغ 

اّما دـنک ، یم  ادـیپ  ترورـض  افکدوخ ، عامتجا  يراذـگ  هیاپ  دـشاب ، یم  ناسنا  ياهزاین  نیمأت  عامتجا ، داجیا  تمکح  هک  اج  نآ  زا 
یمن ییاهنت  هب  یلو  دـشاب ، ّرثؤم  ناسنا  لامک  تداعـس و  رد  دـناوت  یم  تسا ، لماک  عاـمتجا  ءزج  هک  راـبتعا  نیا  هب  صقاـن  عاـمتجا 
زرحأ جّوزت  نم  :» دـیامرف یم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  مـالک  منک  یم  رکف  .دـنک  اـفیا  ار  یـشقن  نینچ  دـناوت 

.تسین یفاک  یلو  تسا ، رثؤم  ناسنا  تداعس  رد  هداوناخ ، عامتجا  هک  دناسر ، یم  ار  انعم  نیمه   (1)« هنید فصن 

یشزرا یفیک و  رظن  زا  تاعامتجا  عاونا  - 2

هراشا

ای لماکریغ ، لماک و  هب  يونعم  يّدام و  ياهزاین  عفر  رد  ییاناوت  تهج  هب  ار  یناسنا  تاعامتجا  یباراـف  دـش ، ناـیب  هک  هنوگ  ناـمه 
يونعم و ياهزاین  عفر  یناسنا ، تاعامتجا  زا  یلـصا  فدـه  یباراف ، هاگدـید  زا  هک  اج  نآ  زا  .دومن  میـسقت  افکدوخریغ  افکدوخ و 
لضاف و عون  ود  هب  هعماج ، تداعـس  نیمأت  رد  اهنآ  ییاناوت  ساسارب  ار  یناسنا  تاعامتجا  یباراف ، تسا ، تداعـس  هب  هعماج  ندیـسر 

.دنک یم  میسقت  لضاف  ریغ 

بولطمریغ بولطم و  یسایس  ماظن  ای  لضافریغ  لضاف و  عامتجا  فلا )

ندیسر هار  هدوب و  هناگی  هراومه  يرادنپ ) هن   ) یقیقح تداعس  هک  اج  نآزا 

ص:147

ص 329. ج 5 ، یفاکلا ، نم  عورفلا  ( 1 - ) 1
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تاعامتجا هک  یلاحرد  دـهد ؛ یم  هئارا  لضاف  عامتجا  عون  کی  یباراف  اذـل  تسا ، لضاف  عامتجا  نآ  تسین و  رتشیب  یکی  زین  نآ  هب 
راهچ ادتبا  لضاف ، عامتجا  لباقم  رد  یباراف  اذل  .دشاب  هتـشاد  يرایـسب  ماسقا  دناوت  یم  تواقـش ، دّدعتم  ياه  هار  لیلد  هب  لضافریغ ،

.دنک یم  میسقت  عون  دنچ  هب  ار  مادک  ره  سپس  دنک و  یم  حرطم  ار  لضاف  ریغ  عامتجا  عون 

هیلع و هللا  یلص  يدّمحم  بان  مالسا  فراعم  زا  لماک  یهاگآ  اب  یناث  ملعم  هک  نیا  نآ  دیآ و  یم  تسد  هب  هتکن  کی  میسقت  نیا  زا 
یکی ار ، یقیقح  تداعـس  هب  ندیـسر  هار  دـنک و  یم  ّدر  تّدـش  هب  ار  ینید » مزیل  ارولپ  ، » ینید ینابم  میرک و  نآرق  زا  ماهلا  اب  هلآ و 
یناسک هک  تسین  انعم  نآ  هب  بلطم  نیا  هتبلا  .دوش  یم  هرادا  لضاف  سییر  تساـیر  تحت  هک  تسا  لـضاف  عاـمتجا  نآ  دـناد و  یم 

زین هعماج  زا  تسا و  تداعس  هب  هعماج  ندیسر  روظنم ، هکلب  دنسرن ؛ تداعـس  هب  ًالـصا  دننک ، یم  یگدنز  لضاف  ریغ  عامتجا  رد  هک 
هاگ چیه  هک  دندوب  یناقفانم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ۀلـضاف  ۀنیدم  رد  ّالاو  اهنآ ؛ ۀـمه  هن  تسا ، دوصقم  نآ  دارفا  رثکا 

.دندشن حالصا 

ترابع دوش ، یم  هرادا  لضاف  سیئر  تسایر  تحت  هک  هلـضاف  ۀـنیدم  ای  لضاف  عامتجا  دـیامرف : یم  میـسقت  نیا  دروم  رد  یناث  ملعم 
یم یمدآ  تداعـس  هب  لوـصو  بجوـم  هـک  تـسا  يروـما  رد  نواـعت  نآ ، رد  عاـمتجا  زا  یقیقح  دوـصقم  هـک  يا  هنیدـم  زا : تـسا 

عامتجالا هلـضافلا و  هنیدملا  یه  هقیقحلا ، یف  هداعـسلا  اهب  لانت  یتلا  ءایـشالا  یلع  نواعتلا  اهیف  عامتجالاب  دصقی  یتلا  هنیدملاف  :» دوش
(1)« لضافلا عامتجالا  وه  هداعسلا  لین  یلع  نواعتی  هب  يذلا 

ص:148

ص 118. هلضافلا ، هنیدم  لها  ءارآ  ( 1 - ) 1
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: زا دنترابع  هک  درامش  یم  رب  ار  لضاف  ریغ  عامتجا  عون  راهچ  یباراف  لضاف ، عامتجا  لباقم  رد 

نآ يوس  هب  رگا  تسا و  هدرک  روطخ  نانآ  لد  هب  یّتح  هن  هتخانـش و  ار  تداعـس  هن  نآ ، مدرم  هک  هلهاج  ۀنیدم  ای  هلهاج  عامتجا  . 1
دنرادـنپ یم  هک  ار  هچ  نآ  تالامک ، تاریخ و  زا  دـننک و  یم  ادـیپ  نآ  هب  يداـقتعا  هن  دـنمهف و  یم  هن  دـنوش ، ییاـمنهار  داـشرا و 

(1) ...و يّدام  تاذل  زا  نتفرگ  هرهب  يرگناوت ، یتسردنت ، دننام  دنسانش ؛ یم  تسا ، تاریخ 

.دننک یمن  لمع  نآ  هب  یلو  دندقتعم  نآ  هب  دنسانش و  یم  ار  تداعس  نآ  مدرم  هک  هقساف  ۀنیدم  ای  هقساف  عامتجا  . 2

لیدبت لطاب ، دیاقع  هب  ناشلاعفا ، دیاقع و  اّما  دنتـشاد ، ار  هلـضاف  هنیدـم  مدرم  دـیاقع  ءارآ و  نامه  نآ ، مدرم  هک  هلّدـبتم  عامتجا  . 3
.هدش

(2) .دنروآ یم  ور  یقیقح  تداعس  هب  رخآ  رد  اما  دنا ، هدش  هارمگ  ادتبا  نآ  مدرم  هک  ّهلاض  ۀنیدم  ای  ّهلاض  عامتجا  . 4

هب رگید  یثحب  رد  هک  دـنک  یم  میـسقت  يرگید  ماسقا  هب  نآ ، مدرم  لاعفا  دـیاقع و  ءارآ و  ساسا  رب  ار  هلهاج  عامتجا  یباراـف  سپس 
.هللاءاش نا  دوش ، یم  رکذ  لیصفت 

تّما یسایس  عامتجا  ب )

هلضاف تّما  .دنک  یم  میسقت  هلـضاف  ریغ  تّما  هلـضاف و  تّما  عون  ود  هب  زین  ار  تّما  تاعامتجا ، شزرا  تیفیک و  ساسا  رب  یناث  مّلعم 
هب ندیسر  تهج  هک  یمدرم  زا  تسا  ترابع  هدش ، لیکشت  هنیدم  دنچ  زا  هک 

ص:149

ص 131. نامه ، ( 1 - ) 1

ص 133. نامه ، ( 2 - ) 2
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(1) «. هلضافلا همالا  یه  هداعسلا  هب  لانت  ام  یلع  اهلک  اهندم  نواعتت  یّتلا  همالاو  «؛ دننک یم  يراکمه  تداعس ،

.دشاب یم  نآ  سکعرب  ًاعبط  هلضاف  ریغ  تما  اما 

هرومعم یسایس  عامتجا  ج )

.دنک یم  میسقت  عون  ود  هب  زین  ار  یناهج  ةرومعم  یسایس  ماظن  یباراف  بیترت ، نیا  هب 

یم نواعت  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  هک  ییاه  تّما  زا  تسا  ترابع  هدـش ، لیکـشت  تّما  دـنچ  زا  هک  یناهج  ةرومعم  یـسایس  ماـظن 
(2) «. هداعسلا غولب  یلع  نواعتت  اهیف  یتلا  ممالا  تناک  اذا  نوکت  امنا  هلضافلا  هرومعملا  کلذکو  :» دننک

.دوب دهاوخ  نآ  سکعرب  هلضاف ، ریغ  ةرومعم  یسایس  ماظن  اما 

تموکح مراهچ : راتفگ 

یباراف هاگن  زا  تموکح  ترورض  - 1

ناسنا یعامتجا  یگدنز  ترورض  لوا : لیلد 

زا ناسنا  .دراد  شیارگ  یعامتجا  یگدـنز  هب  دوخ  تشرـس  تعیبط و  ساسا  رب  تسا و  عبطلاب  یندـم  ناسنا  هک  تسا  دـقتعم  یباراف 
نیا رگم  لضفا ؛ رترب و  تالاح  هب  هن  دسر و  یم  دوخ  یگدنز  يرورـض  هیلوا و  جـیاوح  هب  هن  يدارفنا ، روط  هب  هک  تسا  یتادوجوم 

(3) .دشاب هتشاد  رایسب  ياه  هورگ  اب  یگتسویپ  رد  دحاو و  ناکم  رد  یعامتجا  یهورگ و  یگدنز  کی  هک 

ص:150

ص 118. نامه ، ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

ص 69. هیندملا ، هسایسلا  ( 3 - ) 3
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زا .دنـشاب  هتـشاد  یعامتجا  یگدـنز  دـیاب  اه  ناسنا  هک  تسا  نیا  یباراف  یـسایس  هفـسلف  رد  یـساسا  مهم و  رایـسب  لـصا  کـی  سپ 
لئان تیناسنا ، تالامک  هب  دنک و  یم  شاعم  رارما  رت ، بولطم  يا  هنوگ  هب  یعامتجا  یگدنز  هیاس  رد  ناسنا  اهنت  هن  یباراف  هاگدـید 

تـسد هب  یعامتجا  یگدـنز  رد  اهنت  دوش ) یم  دوبان  ناسنا  اـهنآ  نادـقف  تروص  رد  هک   ) یگدـنز تایرورـض  یتح  هکلب  دوش ، یم 
.دشاب هتشاد  یعامتجا  یگدنز  هک  نیا  زج  درادن  يا  هراچ  دسرب ، دوخ  يدوجو  لامک  هب  دهاوخب  رگا  ناسنا  سپ  .دمآ  دهاوخ 

صقان عامتجا  لزنم ، هلحم و  يوک ، دننام  رهـش ، زا  رتمک  عامتجا  اما  تسا ، لماک  عامتجا  هنیدـم ،) وا  ریبعت  هب   ) رهـش یباراف ، رظن  زا 
رترب ریخ  سپ   (2) ؛» اهنم صقنا  وه  يذلا  عامتجالاب  هنیدملاب ال  لانی  امنا  یـصقالا  لامکلاو  لضفالا  ریخلاف   » نیاربانب  (1) .دوب دهاوخ 
ینعی دشاب ؛ هنیدم  زا  رتمک  هک  یعامتجا  ۀطـساو  هب  هن  دوش ، یم  لیـصحت  يرهـش  عامتجا  هنیدـم و  ۀطـساو  هب  انامه  ییاهن ، لامک  و 

نواعت و ًالوا  هک  نیا  طرـش  هب  اما  تسا ، یعاـمتجا  یگدـنز  تاـکرب  زا  اـه  ندـمت  لـماکت  تفرـشیپ و  دـیفم و  راـثآ  عفاـنم و  ماـمت 
نواعتی هب  يذـلا  عامتجالا  :» یباراف ریبعت  هب  .دـشاب  تداعـس  تهج  رد  نواعت  ًاـیناث  (3) و  دـشاب هتـشاد  دوجو  هعماج  نیب  رد  يراکمه 
نیدـب .تسا  لضاف  عامتجا  انامه  دـنک  یم  نواعت  تداعـس  هب  لین  يارب  هک  یعامتجا   (4) ؛» لضافلا عامتجالا  وه  هداعـسلا ، لین  یلع 

مداصت اه و  عزانت  اه ، شکمشک  زا  یلاخ  دراد ، هک  یمهم  عفانم  تاکرب و  همه  نآ  مغر  یلع  یعامتجا  یگدنز  بیترت 

ص:151

ص 117. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
ص 118. نامه ، ( 2 - ) 2
ص 117. نامه ، ( 3 - ) 3
ص 118. نامه ، ( 4 - ) 4
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تاکرب تاریخ و  هک  نانچ   (1) «. رورش یه  یتلا  تایاغلا  ضعب  غولب  یلع  نواعتلل  هنیدملا  لعجت  نا  نکما  ...کلذکو  :» تسین عفانم 
؛ دریگ رارق  تسا ، رورش  هک  یتایاغ  فادها و  زا  يا  هراپ  هب  ندیسر  ۀلیـسو  اهرهـش  هک  تسه  ناکما  نیا  دیآ ، یم  دیدپ  عامتجا  رد 

لانی نا  نکمی  هنیدم  لک  سیل  کلذلف  :» دنهد قوس  یناماسبان  يدب و  يوس  هب  ار  اهرهـش  هک  دنـشاب  ییاه  ناسنا  تسا  نکمم  ینعی 
هک تسا  نیا  عاـمتجا  تیـصاخ  اریز  دـسرب ، تداعـس  هب  ناـسنا  تسین  نکمم  یعاـمتجا  ره  ۀطـساو  هب  تـهج  نـیزا   (2) «. هداعسلااب
هک دوش  یم  لصاح  یعامتجا  ياهدروخرب  رد  دـب  کین و  تافـص  زا  کیره  دروآ و  یم  لعف  هب  هوق  زا  ار  یقالخا  لیاذر  لیاضف و 
رد یناسنا ، تافـص  زا  کـیره  لاـمک  یلو  درک ، دـهاوخ  زورب  گـنر  مک  تروص  هب  اـی  دـنک  یمن  روهظ  اـی  يدارفنا ، یگدـنز  رد 

، دـشابن هعماج  رد  تسایر  تموکح و  رگا  .دوش  یم  نشور  تموکح ، نوناق و  هب  زاین  هک  تساج  نیا  زا  .تسا  ریذـپ  ناکما  هعماج 
، صاخ بیترت  هب  ار  دـب  کین و  زا  معا  توافتم ، ياه  هورگ  دارفا و  همه  هک  تسا  نآ  تموکح  ۀـفیظو  .دوب  دـهاوخن  یتینما  مظن و 

دشاب هتـشاد  تمدخ  تقایل  هچ  دروآ ؛ مظن  هب  هدرک ، ّتیبرت  شدوخ  تقایل  تیلها و  قباطم  یهورگ ، ره  زا  ار  يدرف  ره  دهد و  ماظن 
(3) .تسایر تقایل  هچ 

حالـصا بیدأـت  میلعت و  هار  زا  ادـتبا  یتسیاـب  دـیآ ، یم  دـیدپ  هعماـج  رد  دارفا  یخرب  طـسوت  هک  یمظن  یب  لـالتخا و  روط  نیمه  و 
.تشامگ تّمه  نآ  حالصا  هب  دیعبت  رفیک و  سبح ، روز ، هب  لسوت  اب  دیاب  دشن ، عقاو  ّرثؤم  هچ  نانچ  (4) و  دوش

ص:152

.نامه ( 1 - ) 1
ص 208. هلضاف ، هنیدم  لها  ياه  هشیدنا  يداجس ، رفعج  دیس  ( 2 - ) 2

ص 83. هیندملا ، هسایسلا  ( 3 - ) 3
ص 78. هداعسلا ، لیصحت  ( 4 - ) 4
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رشب تینالقع  ياضتقم  تموکح ، ترورض  مود : لیلد 

تیریدم دنمزاین  رشب  لماکت  تفرشیپ و  نکل  دنـشاب ، هتـشاد  تینما  مظن و  اب  یگدنز  تموکح ، نودب  دنناوتب  اه  ناسنا  هک  ضرف  رب 
یم یباراف  اذـل  .درادـن  ناکما  تداعـس  لامک و  هب  ندیـسر  لیاضف ، داجیا  تیریدـم و  نودـب  .تساه  تما  نایم  رد  لیاضف  داجیا  و 
اما .دنرورش  اهنآ  ریغ  دنتسه و  لیاضف  يراکوکین و  ریخ و  دیسر ، یقیقح  تداعس  هب  ناوت  یم  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  ییاهراک  دیامرف :

ناگمه دوش و  عیاش  جیار و  اه  تما  نایم  اهرهش و  رد  هتسویپ  هلضاف ، ياه  تنـس  هک  تسا  نآ  یمدآ  دوجو  رد  تلیـضف  داجیا  هار 
تاکلم و لاعفا ، نیا  نآ ، وترپ  رد  هک  یتموکح  ۀلیـسو  هب  رگم  تسین ، نکمم  راـک  نیا  .دـندنب و  راـک  هب  ار  اـهنآ  كرتشم ، روط  هب 

(1) .دنورن نایم  زا  ات  دشوکب  تاکلم  نیا  ظفح  هب  مدرم  ندرک  دنم  هقالع  رد  دیاب  تموکح  دبای و  جاور  اهرهش  رد  قالخا 

تقلخ تعیبط  ياضتقم  تموکح ، ترورض  موس : لیلد 

ةوق رترب و  ءزج  دوجو  اوق و  نیب  يراکمه  یهدنامزاس و  دوجو  تموکح و  ترورض  رب  لیلد  یباراف ، يوس  زا  ندب ، هب  هنیدم  هیبشت 
تاکلم و ازجا و  ياراد  هنیدـم  یلو  تسا ، یعیبط  ياوق  ياراد  ندـب  هک  دـنیب  یم  نیا  رد  ار  تواـفت  اـهنت  دـشاب و  یم  نآ  رد  هسیئر 

ياضعا هک  تسا  بلق  نیا  سپـس  دـیآ و  یم  دوجو  هب  بلق  ادـتبا  ناسنا ، رد  هک  هنوگ  نامه  دـیوگ  یم  یباراف  .تسا  يدارا  تأـیه 
؛ دوش یم  ادیپ  ادتبا  زین  هنیدم  سیئر  دنک ، یم  فرطرب  ار  اه  لالتخا  دـنک و  یم  میظنت  ار  اهنآ  بتارم  دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  رگید 

سپس

ص:153

ص 54 و 55. هلملا ، ( 1 - ) 1
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فرطرب ار  یمظن  یب  لالتخا و  دنک و  یم  داجیا  ار  تاکلم  قالخا و  دـهد و  یم  مظن  دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  نآ  يازجا  رهـش و  وا 
(1) .تسا بلق  هباثم  هب  هنیدم  سیئر  ور ، نیازا  .دزاس  یم 

یباراف هاگن  زا  تموکح  تیعورشم  - 2

هب تسا ؛ مکاح  هاگتـسد  ندوب  ینوناـق  تیناّـقح و  اـج ، نیا  رد  تیعورـشم  زا  روظنم  دـش ، رکذ  هلاـسر  يادـتبا  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.دبایب یلقع  هیجوت  مکاح  تردق  لامعا  هک  يروط 

، لوا تمـسق  دوش : یم  میـسقت  عون  ود  هب  ّتیعورـشم ، تهج  زا  هک  تسا  هدـش  ناـیب  مکاـح  هنوـگ  جـنپ  یباراـف ، ۀلـضاف  هنیدـم  رد 
يرطف و ياه  یگژیو  اب  لوا ، سیئر  یباراف ، رظن  رد  .دنک  یم  دای  لوا » سیئر   » ناونع هب  نآ  زا  یباراف  هک  تسا  یتّیصخش  تموکح 

ناسنا ترخآ  ایند و  تداعـس  هب  طابترا ، نیا  زا  وا  .دراد  طابترا  لاعف  لقع  اـب  هدـش و  یهلا  ضیف  تفاـیرد  دعتـسم  يدارا ، تاـکلم 
یحو تفایرد  اب  هک   (2) تسا یهلا  یناسنا  لوا ، سیئر  .ددرگ  یم  بولطم  تداعس  لامک و  هب  هعماج  تیاده  ۀتـسیاش  هدش و  هاگآ 

ماما مه  عراش و  راذگ و  نوناق  مه  یبن و  مه  تسا ، میکح  مه  تهج ، نیا  زا  .دنک  یم  ادیپ  ّتیعورشم  شتـسایر  تموکح و  یهلا ،
(3) .کلم مه  و 

ۀتـسیاش يالعا  ۀنومن  وا  دنریذپن ، ای  دنریذپب  مدرم  هچ  .تسین  تموکح  ینیع  ققحت  مدرم و  شریذپ  تلاح  هب  دیقم  ّتیعورـشم  نیا 
.دبای یم  ّتیلعف  وا  تیمکاح  مدرم ، شریذپ  تروص  رد  سپ   (4) .دوب دهاوخ  تماعز ،

ص:154

ص 118. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
ص 79. هیندملا ، هسایسلا  ( 2 - ) 2

ص 92 و 93. هداعسلا ، لیصحت  ( 3 - ) 3
.نامه ( 4 - ) 4
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تیمکاح تیعورـشم  رگید ، ریبعت  هب  .تسا  لاعف  لقع  اب  طابترا  وا ، ّتیعورـشم  أشنم  دراد و  یهلا  ّتیعورـشم  وا  تموکح  نیاربانب ،
ناسنالا اذه  یلا  یحوملاوه  لّوالا  ببـسلا  ّنا  :» دیوگ یم  ًاحیرـص  یباراف  هک  نانچ  دوش ؛ یم  یـشان  لوا  ببـس  تاذ  زا  لوا ، سیئر 

(1) «. لاعفلا لقعلا  طسوتب 

(3) «. هیلا یحوی  ّهنا  لاقی  نا  يذلاوه  هقیقحلا  یف  کلملا   » (2) «. لاعفلا لقعلا  طسوتب  هیلا  یحوی  لجوّزع ، هللا  نوکیف  »

هک ددرگ  یم  ییورین  ناوـت و  ياراد  یـصخش  نینچ  یهلا  یحو  ۀلیـسو  هب  .تسا  دـنوادخ  تاذ  عـقاو ، رد  وا  تیعورـشم  أـشنم  سپ 
ار نآ  تیحالـص  هلـضاف  ۀنیدم  ياضعا  زا  يوضع  ره  .دـهد  قوس  تداعـس  يوس  هب  ار  مدرم  ات  دـناد  یم  ار  اهراک  ءایـشا و  دودـح 
دشاب و ماقم  نآ  ةدامآ  تعیبط  تشرـس و  ثیح  زا  هک  نآ  یکی  تسا : زیچ  ود  هب  تسایر  اریز  دریگ ، هدهع  هب  ار  تسایر  هک  درادـن 

ناسنا کی  یـصخش  نینچ  .دشاب  تسایر  رنه  رد  صـصخت  ياراد  ینعی  دشاب ؛ يراک  نانچ  يدارا  تئیه  هکلم و  دجاو  هک  نآ  مود 
بسک نیاربانب   (4) .دراد ار  یهلا  یحو  تفایرد  یگدامآ  یتلاح  ره  رد  هدیـسر و  دوخ  نکمم  لاـمک  تیاـهن  هب  هک  تسا  ییانثتـسا 

: زا دنترابع  هک  دراد  زاین  طرش  شش  هب  لوا ، سیئر  يارب  یهلا  تیعورشم 

؛ لاعف لقع  اب  طابترا  ینعی  تمکح ، - 

؛ مات لقعت  زا  يرادروخرب  - 

؛ عانقا تدوج  رب  تردق  - 

ص:155

ص 80. هیندملا ، هسایسلا  ( 1 - ) 1
ص 125. هلضاف ، هنیدملا  لها  يارآ  ( 2 - ) 2

ص 79. هیندملا ، هسایسلا  ( 3 - ) 3
ص 125-122. هلضاف , هنیدم  لها  يارآ  ( 4 - ) 4
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؛ لّیخت تدوج  رب  تردق  - 

؛ هداعسلا یلا  داشرا  رب  تردق  - 

(1) .ینامسج تمالس  داهج و  رب  تردق  - 

اب طابترا  ۀبترم  هب  دنک و  یم  لیصحت  ار  طیارش  نیا  دوخ  شالت  یعس و  اب  لوا  سیئر  دنتسه و  یباستکا  طیارـش  نیا  یباراف ، رظن  زا 
(2) .دوش یم  لئان  لاعف  لقع 

تیعورشم رمالا ، سفن  رد  یباستکا  طیارش  نیا  لیـصحت  (3) و  هناگ هدزاود  یعیبط  یتاذ و  ياه  تلـصخ  بسک  زا  دـعب  لوا  سیئر 
رب تردـق  تراـهم و  یگتـسیاش و  ۀطـساو  هب  بیبط  هکروط  ناـمه  اریز  تسا ، بیبط  دـننام  تهج  نیا  زا  اذـل  دـنک ؛ یم  ادـیپ  یهلا 

دشابن هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  تبابط  رازبا  هچ  دنکن و  ای  دنک  هعجارم  وا  هب  ضیرم  هچ   ) دنک یم  ذخا  ار  بیبط  ناونع  نارامیب ، نامرد 
(4) .دور یمن  نیب  زا  شتبابط  تروصرهرد  ریقف ) ای  دشاب  رگناوت  هچ  و 

...عطی مل  وا  عیطا  دجی  مل  وا  هنم  لبقی  نم  دـجو  ءاوس  ماما  کلم و  هتعانـصب  هتیهامب و  وه  مامالا  وا  کلملاف  :» دـیامرف یم  هک  نیا  ای 
.ددرگ یمن  لیاز  وا  تماما  دنریذپن ، هچ  دنریذپب و  مدرم  هچ  تسا ؛ ماما  ماما ، ینعی   (5) ؛» مامالا هماما  لیزیال 

.دهد یم  تسد  زا  هناگشش ، طیارش  نداد  تسد  زا  ینایحو و  طابترا  عطق  اب  ار  دوخ  تیعورشم  طقف  یسیئر ، نینچ 

ص:156

ص 55. نیشپ ، هعزتنم ، لوصف  ص 126 و  نامه ، ( 1 - ) 1
.تسا هدش  نایب  لوا » سیئر   » تمسق رد  هلضاف ، هنیدم  تسایر  ثحب  رد  بلطم  لیصفت  ( 2 - ) 2

.تسا هدش  نایب  هلضاف » هنیدم  تسایر   » ثحب رد  هناگ  هدزاود  یتاذ  ياه  تلصخ  ( 3 - ) 3
ص 37. هعزتنم ، لوصف  ( 4 - ) 4

ص 97. نیشیپ ، هداعسلا ، لیصحت  دمحم ، یباراف ، ( 5 - ) 5
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فوسلیف کی  وا  اریز  دنک ، یم  نایب  یلقع  ظاحل  زا  ار  لوا  سیئر  تیمکاح  ّتیعورشم  یباراف  هک  دوش  یم  مولعم  تاحیضوت  نیا  اب 
هدرکن هدافتـسا  یلقن  لیلد  زا  هاگ  چـیه  ور ، نیازا  .دزادرپ  یم  یـسایس  لئاسم  لیلحت  هب  یلقع  لالدتـسا  یفـسلف و  ناـبز  اـب  تسا و 

تموکح تیعورشم  هب  مکاح  تیعورشم  زا  یباراف  ینعی  دوش ؛ یم  عورشم  زین  وا  تموکح  تشاد ، تیعورـشم  مکاح ، یتقو  .تسا 
.دسر یم 

ياسؤر نیا  .دوش  یم  لضافا  ياسؤر  تنـس و  ياسؤر  تنـس ، سیئر  لثامم ، ياسؤر  لـماش  هک  تسا  هعباـت  ياـسؤر  مود ، تمـسق 
یم داجیا  یهلا  تیعورشم  اهنآ  يارب  رمالا  سفن  رد  دنک ، یم  نایب  مادک  ره  يارب  یباراف  هک  یطیارش  هطـساو  هب  یلکروط  هب  هعبات ،

ییاـناوت وا و  تعیرــش  زا  تظاـفح  لوا و  سیئر  هار  ۀــمادا  (1) و  طیارـش ندوب  اراد  تهج  هب  هعبات  ياـسؤر  بیترت ، نیدـب  .دـیامن 
.دننک یم  لصاح  تیعورشم  وا ، ینیشناج 

طابترا لثامم ، ياسؤر  هک  یحو  ۀلئـسم  زج  دنتـسه ، لوا  سیئر  لثم  طیارـش  فاصوا و  مامت  رد  ینعی  دـنلثامم ؛ اـی  هعباـت ، ياـسؤر 
هناگ و هدزاود  فاصوا  نتـشاد  ۀطـساو  هب  لثامم  ياسؤر  سپ  .دوش  یمن  لزان  یحو  اهنآ  رب  دـنرادن و  یلاعت  قح  تاذ  اـب  یناـیحو 

لثامم تسایر  ثحب  رد  بلطم  لیصفت  هک  دننک  یم  تفایرد  ار  وا  ینیشناج  تیعورشم  یحو ،) زج   ) لوا سیئر  ۀناگ  شـش  طیارش 
.دش نایب 

یطیارش مادک ، ره  يارب  یباراف  .دنتسه  لضافا  ياسؤر  تنس و  ياسؤر  تنس ، سیئر  هکلب  دنتـسین ؛ لثامم  هعبات ، ياسؤر  هک  نیا  ای 
ار لوا  سیئر  ۀناگ  هدزاود  فاصوا  طیارش و  نآ  سک  ره  هک  دنک  یم  رکذ  ار 

ص:157

.تسا هدش  نایب  هلضاف » هنیدم  ياسؤر   » ثحب مراهچ ، لصف  رد  هعبات  ياسؤر  طیارش  ( 1 - ) 1
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ياسؤر ینیشناج  تیعورشم  یـسک  یباراف ، رظن  زا  نیاربانب  .دنک  یم  تفایرد  ار  لثامم  ياسؤر  ینیـشناج  ّتیعورـشم  دشاب ، هتـشاد 
یکی رگا  ّالإو  دشاب ؛ هتشاد  ار  تنس  سیئر  ۀناگ  شـش  طیارـش  لوا و  سیئر  ۀناگ  هدزاود  فاصوا  هک  دراد  ّتیمکاح  قح  لثامم و 

ار طرش  ود  ای  کی  اروش ، ياضعا  زا  مادک  ره  هک  ییاروش  یعمج و  تموکح  رد  یّتح  .درادن  تیمکاح  قح  تشادن ، ار  طیارش  زا 
نیا ات   (1)، دنک یم  لصاح  یهلا  ّتیعورـشم  ییوس ، مه  یگنهامه و  طرـش  هب  ینعی  نیمئالتم ؛» اوناک  و  : » دیامرف یم  یباراف  دنراد ،

دهاوخن یتیعورـشم  الاو  ددرگن ؛ قرفتم  مه  زا  دوش و  هتفرگ  راک  هب  لوا  سیئر  هار  ۀمادا  دحاو و  تهج  رد  هناگ  شـش  طیارـش  هک 
.تشاد دهاوخن  تیناقح  ینعی  تشاد ؛

تموکح یعامتجا  تیلوبقم  - 3

یـسایس ماظن  کی  ياهروتـسد  يارجا  تیمکاح و  لامعا  يارب  مدرم  فرط  زا  نامکاح  باختنا  لوبق و  شریذپ ، يانعم  هب  تیلوبقم 
(2) .تسا

ماظن کی  ندوب  ینوناق  تیناقح و  هب  تیعورشم  دنراد و  یموهفم  توافت  هژاو  ود  نیا  هک  هنوگ  نامه   ) مالـسا یـسایس  گنهرف  رد 
تیعورـشم یلو  تسا ، یمک  رما  کی  تیلوبقم  دوش ) یم  قالطا  ماـظن  يدـمآراک  مدرم و  شریذـپ  هب  تیلوبقم  دوش و  یم  قـالطا 

تردق يو  هب  نآ ، تیلوبقم  دهد و  یم  تیمکاح  قح  مکاح  هب  تموکح ، تیعورـشم  : » حابـصم هللا  هیآ  ریبعت  هب  .تسا  یفیک  يرما 
هک یسک  و  دشاب ، نانآ  لوبقم  هچرگا  دنارب ؛ نامرف  مدرم  رب  درادن  قح  تسین ، عورـشم  شتموکح  هک  یـسک  .دشخب  یم  تیمکاح 

شتموکح

ص:158

ص 130. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
ص 396. تالاقم ،) هعومجم   ) تیلوبقم تیعورشم و  تیروهمج ، نایبکاوک ، یفطصم  ( 2 - ) 2
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ندوب عورـشم  رگید ، ترابع  هب  .دشاب  زاجم  ًاعرـش  شتموکح  دـنچره  دـنارب ؛ مکح  نانآ  رب  هک  درادـن  تردـق  تسین ، مدرم  لوبقم 
، دوش مکاح  زین  لعفلاب  صخش  دیآرد و  لعف  هب  هوق  زا  رما  نیا  هک  نآ  يارب  دنک و  یم  مکاح  هوقلاب  ار  يو  صخش ، کی  تموکح 

يادـخ زا  ار  ناشتموکح  تیعورـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیتسار  نانیـشناج  .دراد  یمدرم  شریذـپ  تیلوبقم و  هب  زاین 
(1) «. دوش زارحا  ناشتموکح  تیلوبقم  هک  تسا  نیا  يارب  دنریگ ، یم  تعیب  مدرم  زا  رگا  دنراد و  لاعتم 

دنوادـخ نذا  تیعورـشم ، كالم  لماع و  مالـسا  رد  .دراد  دوجو  یـساسا  توافت  هژاو  ود  نیا  نایم  زین  بابـسا  لـماوع و  ظاـحل  هب 
تیعورـشم شتموکح  تیمکاـح و  قح  دـشاب ، دـنوادخ  بوـصنم  نوذأـم و  هک  یـسک  اـهنت  تسوا و  طـقف  قـلطم ، مکاـح  تسا و 

ّتیعورـشم و تـسا : هـفک  ود  ياراد  تـلود  تموـکح و  نیارباـنب  .تـسا  مدرم  شریذـپ  تموـکح ، تیلوـبقم  ببــس  اـما   (2)، دراد
نازیم رد  نآ  يدـمآراک  تیلوبقم و  رایعم  ساـیقم و  تسا و  یهلا  نذا  مالـسا ، رد  تموکح  تیعورـشم  راـیعم  ساـیقم و  .ّتیلوبقم 

یـسایس گـنهرف  رد  .دـشاب  هتـشاد  ار  یمدرم  تیاـضر  نیرتـشیب  هک  تسا  نآ  تموـکح  نیرتدـمآراک  تسا ، مدرم  تیاـضر  بلج 
زا ماظن  ره  تیعورـشم  اـهنآ  هاـگن  زا  اریز  درادـن ، دوجو  یتواـفت  یـسایس ، ماـظن  کـی  تیلوبقم  تیعورـشم و  لـماوع  ناـیم  برغ ،

.دراد مه  تیعورشم  دشاب ، مدرم  شریذپ  دروم  هک  یماظن  ره  دریگ و  یم  تأشن  نآ  تیلوبقم 

ماما دراد ، هک  یصّصخت  تقایل و  ۀطساو  هب  ماما  دیامرف : یم  هک  نانچ  دنرادن ؛ یشقن  تموکح  تیعورشم  رد  مدرم  یباراف ، هاگن  زا 

ص:159

ص 317. ج 1 ، نآرق ، رد  تسایسو  قوقح  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 1 - ) 1
ج 1 ص 17. اه ، خساپو  اه  شسرپ  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 2 - ) 2
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رارقتـسا تینیع و  تیلعف ، رد  مدرم  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  (1) و  .دوش یمن  لئاز  وا  تماما  دـنریذپن ، ای  دـنریذپب  مدرم  هچ  تسا ؛
تموکح یّتح  .دوش  رقتـسم  دناوت  یمن  یتموکح  چیه  مدرم ، یهارمه  شریذـپ و  نودـب  هکلب  دنـشاب ؛ هتـشادن  یـشقن  مه  تموکح 

یهلا تیعورـشم  رد  مدرم  هن  یباراف ، هاگن  زا  سپ  .درکن  ادیپ  ّتینیع  تیلعف و  مدرم ، تعیب  نودـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
، یباراف رظن  رد  مدرم  شریذـپ  بیترت  نیا  هب  .دوش  یم  مدرم  رب  تموکح  لیمحت  ببـس  یهلا  تیعورـشم  هن  دـنراد و  یـشقن  مکاح ،
هب ناـمکاح  ترهـش  بجوم  هچ  نآ  اـما  درادـن ، یـشقن  تموکح  یهلا  تیعورـشم  رد  ـالاو  دوش ؛ یم  تموکح  قـقحت  ببـس  طـقف 

یباراف هک  نامکاح  ياه  تلصخ  فاصوا و  زا  تسا  ترابع  دنک ، یم  مهارف  ار  یعامتجا  تیلوبقم  ۀنیمز  دوش و  یم  یناسنا  لیاضف 
: دناد یم  مزال  اسؤر  ۀمه  يارب  ار  اهنآ 

؛ دشاب دنمناوت  اضعالا و  مات  . 1

؛ دشاب لاقتنالا  عیرس  مهف و  شوخ  . 2

؛ دراپسب هظفاح  رد  دمهف ، یم  دنیب و  یم  دونش و  یم  ار  هچ  نآ  ات  دشاب ، هظفاح  شوخ   - 3

؛ دشاب تناطف  اب  دنمشوه و  . 4

؛ دشاب نایب  شوخ  . 5

؛ دشاب مّلعت  میلعت و  رادتسود  . 6

؛ دشابن صیرح  یسنج  روما  ندیشون و  ندروخ و  رد  . 7

؛ دشاب تمارک  رادتسود  سفنلا و  ریبک  . 8

؛ دشاب نایوگ  غورد  غورد و  نمشد  نایوگ و  تسار  یتسار و  رادتسود  . 9

ص:160

ص 97. هداعسلا ، لیصحت  ( 1 - ) 1
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؛ دشاب انتعا  یب  ایند  عاتم  رانید و  مهرد و  هب  . 10

؛ دشاب روج  متس و  نمشد  تلادع و  رادتسود  . 11

(1) .دشاب هتشاد  يوق  هدارا ي  هدوب و  ممصم  عاجش و  . 12

دشاب و هتشاد  ار  فاصوا  نیا  هک  یـصخش  .دناد  یم  يرورـض  مزال و  هلـضاف  ۀنیدم  ياسؤر  ۀمه  يارب  یباراف  هک  دوب  یفاصوا  اهنیا 
مات و لقعت  زا  يرادروخرب  لاعف و  لقع  اب  لاصتا  تمکح و  دـننام : دـشاب ، رادروخرب  زین  لامک  طیارـش  يرـس  کی  زا  نآ  رب  هوالع 
هک  ) (2) ینامـسج تمالـس  داهج و  رب  تردق  هداعـسلا و  یلا  داشرا  رب  تردق  لّیخت و  تدوج  رب  تردـق  عانقا و  تدوج  رب  تردـق 

هنیمز هک  دراد  يو  ریبدـت  تسایـس و  زا  ناشن  يو ، لامک  سپ  تسا ؛ لماک  ناسنا  کـی  وا  تسا ) لـثامم  سیئر  لوا و  سیئر  طرش 
ّرثؤم مدرم  شریذـپ  رد  ناـسنا ، کـی  لاـمک  لـضف و  هکلب  دریگ ؛ رارق  مدرم  لوـبق  دروـم  ًاـعطق  هک  نیا  هن  دوـش ، یم  مدرم  شریذـپ 

.دوب دهاوخ 

هب ار  قوف  ۀناگ  هدزاود  ياه  تلصخ  نآ  زین  لضافا ، ياسؤر  تنـس و  ياسؤر  و  هیقف ) تیالو   ) تنـس تسایر  تمـسق  رد  یباراف  اما 
: زا دنترابع  هک  دناد  یم  مزال  رگید ، طرش  شش  ةوالع 

؛ دشاب میکح  . 1

؛ دشاب هیقف  . 2

؛ دشاب هتشاد  طابنتسا  تردق  . 3

؛ دشاب سانش  نامز  . 4

ص:161

ص 128. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 55. هعزتنم ، لوصف  ص 126 و  نامه ، ( 2 - ) 2
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؛ دشاب اناوت  مدرم  تیاده  داشرا و  رب  . 5

(1) .دشاب هتشاد  داهج  رب  تردق  . 6

رترب دوخ  نامز  مدرم  زا  تالامک  لیاضف و  ظاحل  زا  هک  تسا  ییانثتـسا  ناسنا  کی  هکلب  تسین ؛ يداع  ناسنا  کی  زین  یناسنا  نینچ 
رد یباراف  اذل  .دش  دهاوخ  مدرم  شریذپ  ۀنیمز  هدش و  وا  ریبدت  لامک و  بجوم  طیارشو ، اه  تلصخ  نیا  دوجو  سپ  .تسا  رتالاب  و 

عقاو مدرم  لوبق  دروم  هک  تسا  ریذـپ  ناکما  یتلیـضف  تمدـخ و  يورین  اب  اهنت  یتموکح  نینچ  شیادـیپ  دـیامرف : یم  مولعلاءاـصحا 
هعماج نایم  رد  لیاضف  داجیا  تمدخ و  ناوت  دشاب و  یتلیضف  ياراد  هک  یسک  رـشب ، ییوج  لامک  تعیبط  هب  هجوت  اب  ینعی   (2) .دوش

رد اما  .تفای  دهاوخ  ققحت  يو  تموکح  دش و  دهاوخ  عقاو  مدرم  لوبق  دروم  تسا و  رگید  ياه  ناسنا  زا  رت  لماک  دشاب ، هتشاد  ار 
: دوش یم  تموکح  ققحت  بابسا  یهاگ  هک  دراد  هراشا  یفاصوا  هب  هعزتنم  لوصف 

؛ مدرم تعاطا  . 1

؛ مدرم مارتحا  مارکا و  . 2

؛ سیئر تورث  يرگناوت و  . 3

.زیمآرهق تیمکاح  نتشاد و  هطلس  . 4

ینعی  (3) ؛» هیکلملا هنهملا  تعبت  امبر  بابـسا  یه  نکل  کلملا و  طئارـش  نم  هذه  نم  ءیـش  سیلو  :» دیامرف یم  فاصوا  نیا  زا  دعب 
هب ار  تسایر  یهاگ  هک  دنتسه  ییاه  ببس  اهنیا  هکلب  تسین ؛ تسایر  طیارش  زا  اه  یگژیو  نیا  زا  کی  چیه 

ص:162

ص 56. هعزتنم ، لوصف  ص 129 و  نامه ، ( 1 - ) 1
ص 107. مج ،) يویدخ  نیسح  همجرت  ، ) مولعلا ءاصحا  ( 2 - ) 2

ص 37. هعزتنم ، لوصف  ( 3 - ) 3

هیقف تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 363زکرم  هحفص 187 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_162_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_162_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_162_3
http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ ۀلیسو  هب  هک  دنتـسه  یبابـسا  روما  نیا  نکلو  ینعی  هیکلملا ؛» هنهملا  تعفن  اهب  امبر   » (1): هدمآ اه  هخسن  یـضعب  رد  .دراد  لابند 
.یهاشداپ رنه  هب  دسر  یم  عفن 

تیلوبقم .دراد  یهلا  تیعورشم  أشنم و  هدش ، نایب  حطـس  جنپ  رد  هک  یباراف  ۀلـضاف  ۀنیدم  ياسؤر  تیمکاح  هک : نیا  مالک  ۀصالخ 
، ترهش بجوم  نامکاح ، رد  لامک  طیارـش  اه و  تلـصخ  یلو  دوش ، یم  نانآ  تموکح  ققحت  تیلعف و  تینیع ، بجوم  یعامتجا ،

.دراد ریثأت  نامکاح  یعامتجا  تیلوبقم  رد  هدش و  مدرم  دزن  رد  مارتحا ، تمظع و 

یباراف هاگن  زا  تموکح  عاونا  - 4

هراشا

تموکح و لیکـشت  زا  فدـه  هک  يا  هعماج  رد  .تساهنآ  تایاغ  فادـها و  یباراـف ، هاـگن  زا  اـه  تموکح  میـسقت  رد  یلک  راـیعم 
.دمان یم  هلضاف  هنیدم  ای  هلضاف  تموکح  ار  نآ  یباراف  دشاب ، یقیقح  تداعس  هب  مدرم  ندناسر  تسایر ،

هب  (2)( یلمع یقلخ و  يرکف ، يرظن ، لیاضف   ) هناگراهچ لیاضف  ینعی  دشاب ؛ هلضاف  هک  تسا  نآ  عامتجا  نیرت  یلاع  یباراف ، رظن  زا 
قادـصم ًاعقاو  هک  يا  هنوگ  هب  دـیآرد ؛ یمومع  تافـص  هب  هدرک و  دـشر  عامتجا ، نآ  نایم  رد  لاعف  لقع  اـب  لـصتم  يربهر  ۀلیـسو 

نآ زا  .دـیامن  تنواعم  رگیدـمه  اب  یقیقح  تداعـس  رتالاب و  لحارم  يارب  دـناوتب  اـت  دریگ  رارق   (3) ءادعـس رایخا و  لضاف و  عامتجا 
دنزادرپب نواعت  هب  دننک و  ادیپ  ماظتنا  طابترا و  فالتئا و  مهاب  رایسب  ياهرهـش  هک  تسا  نآ  یباراف  بولطم  لامک  رت ، یلاع  رتالاب و 

.دنسرب تداعس  نیرت  یلاع  هب  دنناوت  یم  تروص  نیارد  هک 
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یناهج تموکح  هب  هلـضاف  ةرومعم  نیا  زا  وا  دایز  لاـمتحا  هب  .دـنک  یم  داـی  هلـضاف » ةرومعم   » ماـن هب  گرزب  ۀـعماج  نیا  زا  یباراـف 
لباقم رد  دشابن ، یقیقح  تداعس  اه ، تموکح  فادها  رگا  یلو  تسا ، هتـشاد  رظن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 

تموکح اـی  تسا ، يدرف  تموکح  اـی  هلـضاف ، تموکح   (1) .دوش یم  هدـیمان  داضم » ياه  هنیدـم   » ماـنب دراد و  رارق  هلـضاف  هنیدـم 
(2) .تسا ققحت  لباق  یناهج  يا و  هقطنم  یلم ، حطس  هس  رد  مادک  ره  یعمج و 

يدرف تموکح  فلا )

.دنک یم  حرطم  يدرف  تموکح  نادقف  تروص  رد  ار  یعمج  تموکح  اذـل  .دـهد  یم  حـیجرت  یعمج  رب  ار  يدرف  تموکح  یباراف 
(3) .تنس تسایر  لثامم و  ۀعبات  تسایر  لوا ، تسایر  زا : دنترابع  هک  تسا  هتسناد  عون  هس  ار  يدرف  تموکح  يو 

یعمج تموکح  ب )

هاگتـسد لاـح ، نیارد  .دـشابن  دوجوم  تساـیر ، طیارـش  زیاـح  قیـال و  درف  کـی  هک  تسا  یتروص  رد  ییاروش  یعمج و  تموـکح 
هک تسا  تنس » ءاسؤر   » لوا دنک : یم  حرطم  عون  ود  رد  ار  ییاروش  تموکح  لکش  دوش و  یمن  يروئت  نادقف  راچد  یباراف  يرکف 

ار تنس  تسایر  ۀناگ  شش  طیارـش  عومجم ، رد  دراد و  ار  مزال  طیارـش  زا  یـشخب  مادک  ره  هک و  تسا  هرفن  ود  ییاروش  زا  بکرم 
.دنشاب یم  اراد 
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زا بکرم  تموکح ، عوـن  نیا  .تسا  حرطم  تنـس  ياـسؤر  نادـقف  تروـص  رد  دـمان ، یم  لـضافا » ياـسؤر   » ار نآ  هک  مود  لـکش 
هب  ) تسا لیلقت  لباق  رفن  هس  ات  دنـشاب و  یم  اراد  ار  تنـس  سیئر  طیارـش  زا  یکی  مادک  ره  هک  تسا  سانـشراک  رفن  شـش  رثکادح 

(1) .دریگ یم  هدهع  هب  ار  هعماج  ةدارا  لماک ) ییوسمه  یگنهامه و  طرش 

رارق عامتجا  رد  نواعت  تیاغ  ار  يرادنپ  تداعـس  يدام و  فادها  دـنراد و  رارق  هلـضاف  ۀـنیدم  ّدـض  لباقم و  هک  ییاه  تموکح  اما 
قبط زین  اهنآ  زا  عون  ره  هقـساف و  هلدـبتم و  هلاـض ، هلهاـج ، تموکح  زا : تسا  تراـبع  هک  دوش  یم  میـسقت  عون  راـهچ  هب  دـنا ، هداد 

يا و هقطنم  یلم ، حطـس  هس  هب  مادک  ره  دـسر و  یم  مسق  هب 48  عومجم  رد  هک  دوش  یم  میـسقت  مسق  شـش  هب  ناشتایاغ  فادها و 
.ددرگ یم  مسق  هب 144  تیاهن  رد  هک  تسا  ققحت  لباق  یناهج 
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بولطم تموکح  ای  یباراف  یسایس  ماظن  - 4

هلضاف هنیدم  هب  یلک  هاگن  لوا : راتفگ 

هراشا

هشیدنا ناروشناد و  ةراتـسُرپ  نامـسآ  رد  تسا  یغورفرپ  ةراتـس  وا  .تسا  ینامرآ ، تموکح  هنومن و  ۀعماج  ناحاّرط  زا  یکی  یباراف 
هـشیدنا يافرژ  هب  یبای  هر  تهج  رد  زونه  وا  زا  سپ  ياه  ناسنا  لاس ، رازه  زا  شیب  تشذـگ  زا  دـعب  هک  رادـمان  ریظن و  یب  نازادرپ 

.دنا هتسبن  یفرط  دیاش  دیاب و  هک  نانچ  شا 

لیـصحت هنیدـملا ، هسایـسلا  هلـضاف ، هنیدـم  لـها  يارآ  بتک  رد  هلـضاف » هنیدـم   » ماـن هب  ار  دوخ  یناـمرآ  تموـکح  یحاّرط  یباراـف 
هب لـصف  نیا  رد  یهلا  قیفوت  هب  هک  تسا  هتـشاد  هضرع  تیرـشب  يارب  هلملا ، هعزتـنم و  لوصف  هداعـسلا ، لـیبس  یلع  هیبـنتلا  هداعـسلا ،

.میزادرپ یم  نآ  نییبت  میسرت و 

ینامرآ رهش  هلضاف ، هنیدم  - 1

لماک عماوج  زا  یباراف  دارم  .لماک  ریغ  یخرب  تسا و  لماک  یناسنا ، عماوج  یخرب  یباراف ، هاگدید  زا  هک  دش  هراشا  شیپ  لصف  رد 
: دناد یم  مسق  هس  رب  ار  لماک  عماوج  وا  .دنتسه  افکدوخ  شیوخ ، ياهزاین  نیمأت  رد  هک  تسا  نآ 
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؛ امظع تعامج  فلا )

؛ هنایم اطسو و  تعامج  ب )

.ارغص تعامج  ج )

دوخ تاجایتحا  عفر  هب  رداـق  مادـک  چـیه  هک  لزنم  هچوک و  هلحم ، اتـسور ، تاـعامتجا  زا  تسا  تراـبع  لـماک  ریغ  تاـعامتجا  اـما 
(1) .دنتسین

نیمأت ساسارب  ار  تاعامتجا  وا  .تسا  هداد  تروص  ّتیمک  ظاحل  هب  هعماـج  يداـم  ياـهزاین  نیمأـت  ساـسارب  ار  میـسقت  نیا  یباراـف 
.دنک یم  میسقت  لآ  هدیا  ریغ  لآ و  هدیا  ای  لضاف  ریغ  لضاف و  هب  يونعم  ياهزاین 

ياهزاین نیمأت  یـشزرا و  ظاـحل  هب  ار  نآ  یباراـف  هک  تسا  رهـش  کـی  عاـمتجا  لـماک ، عاـمتجا  نیرت  کـچوک  هبترم و  نیلوا  سپ 
رهـش کی  عامتجا  تسا ، تداعـس  لامک و  هب  ندیـسر  ۀتـسیاش  هک  یناسنا  عامتجا  نیلوا  وا ، رظن  هب  .دمان  یم  هلـضاف  ۀنیدم  يونعم ،

نکمم هکلب  دـشاب ؛ هتـشاد  تداعـس  لامک و  هب  ندیـسر  يارب  ار  یگتـسیاش  نیرتالاب  نیرتهب و  رهـش ، کی  عامتجا  هک  نیا  هن  تسا ؛
هب ندیسر  رد  يرتشیب  یگتسیاش  يونعم ، يدام و  ياهزاین  نیمات  ظاحل  هب  امظع ) اطسو و  تعامج  ینعی   ) رت لماک  تاعامتجا  تسا 

ًالوا لانی  امنا  یـصقالا  لامکلا  لضفالا و  ریخلاف  :» درادن ار  تاناکما  نیا  رهـش ، کی  زا  رت  کچوک  ۀعماج  اما  دنـشاب ، هتـشاد  فدـه 
یم لصاح  رهش  کی  عامتجا  رد  تسخن  ۀجرد  رد  ییاهن  لامک  ریخ و  نیرتالاب  ینعی  اهنم ؛» صقنا  وه  يذلا  عامتجالااب  هنیدملاب ال 

ره لضاف و  دارفا  رب  هک  دوش  یم  طابنتسا  نیاربانب   (2) .دشاب نآ  زا  رت  صقان  رتمک و  هک  یعامتجا  هن  دوش ،
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تداعس لامک و  هب  ندیسر  تاناکما  هک  دناسرب  ییاج  ار  دوخ  ات  تسا  مزال  یندم  عامتجا  يوس  هب  ترجه  دراد ، لماکت  ياوه  هک 
1 اهِیف اوُرِجاُهتَف  ًهَعِساو  ِهّللا  ُضرَأ  نُکَت  َمل  تسا َأ  یمالسا  فراعم  زا  هتفرگرب  هچ  رگا  یباراف  هاگدید  نیا  .تسایهم  نآ  رد 

هک نیا  رگم  تسا ؛ هدش  ور  هبور  ییایفارغج ، ياهزرم  لکشم  اب  درادن  زرم  مالسا  هک  مالسا  راعش  نیا  رضاح ، نامز  رد  هنافسّأتم  اما 
ياه تموکح  یباراف ) ریبعت  هب   ) اه تموکح  رتشیب  تروص ، نیارد  هک  مینک  ضرف  روشک  کی  لخاد  رد  ار  لامک  يوس  هب  ترجه 

تموکح ریثأت  تحت  هعماج  ياضف  طیارش و  اما  دشاب ، ایهم  اهنآ  رد  يدام  تاناکما  اهزاین و  دیاش  هک  دنتسه  ّهلاض  هقـساف و  هلهاج ،
تداعـس لامک و  يایوج  ناسنا  يارب  هک  هتخاس  هدولآ  ار  عماوج  نآ  ياضف  مسیرالوکـس ، لذتبم  گنهرف  هتفرگ و  رارق  دـساف  ياه 

.تسین بسانم  یقیقح ،

هب ات  دوش  هتـشادرب  یمالـسا  ياهروشک  نایم  ییایفارغج  ياهزرم  دوش و  لمع  درادن » زرم  مالـسا   » راعـش هب  هک  دیامن  یم  مزال  سپ 
.دنهد لیکشت  ار  هلضاف  هنیدم  دنوش و  عمج  مه  رود  ادعُس  رایخا و  یباراف ، ریبعت 

رتـهب دـساف  هعماـج  رد  یگدـنز  زا  گرم  هکلب  تسا ، مزـال  تداعـس  لاـمک و  يوـس  هـب  ترجه  اـهنت  هـن  هـک  تـسا  دـقتعم  یباراـف 
هنامز یف  دوجو  هل  ناک  نا  هلضافلا ، ندملا  یلا  هرجهلا  هیلع  تبجو  هدسافلا و  تاسایسلا  ماقملا  سانلا  نم  لضافلا  یلع  مّرُح  :» تسا

، تلیضف اب  ياه  ناسنا  رب   (1) ؛» هایحلا نم  ریخ  توملا  و  شیعلا ، ءيدر  ایندلا و  یف  بیرغ  لضافلاف ، همودعم  تناک  نا  اما  لعفلاب و 

ص:169

ص 97. هعزتنم ، لوصف  ( 2 - ) 1
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اب ناسنا  دشابن ، رگا  تسا و  بجاو  نآ  يوس  هب  ترجه  دشاب ، نامز  نآ  رد  هلـضاف  هنیدم  رگا  .تسا  مارح  دساف  ۀعماج  رد  یگدنز 
ریبعت هب  هک  رتهب  هچ  سپ  .دوب  دـهاوخ  رتهب  یگدـنز  نینچ  زا  ندرم ، دوش و  یم  هابت  وا  یگدـنز  بیرغ و  هناگیب و  اـیند  رد  تلیـضف 

(1) .دنهد لیکشت  ار  هنومن  هعماج  دنیآ و  مه  درگ  يدحاو ، نکسم  رد  ادعُس  رایخا و  الضف و  یباراف ،

یباراف ینامرآ  رهش  ياهزرم  ّدح و  - 2

تسا یناهج  ماظن  کی  وا ، يداهنـشیپ  لدم  هکلب  دوش ؛ یمن  رـصحنم  دودحم و  یـصاخ  يایفارغج  هقطنم و  هب  یباراف  هلـضاف  هنیدم 
فوسلیف و يربهر  تحت  هداد و  رارق  شـشوپ  تحت  ار  نایناهج  همه  دوش و  گرزب  نیمز ، ةرک  مامت  ات  رهـش  کـی  زا  دـناوت  یم  هک 

نیا .دریگرارق  درادن ) ترخآ  ایند و  تداعس  هب  تیرشب  ندناسر  زج  یفده  هک   ) ماما ربمایپ و  نیـشناج  ای  ماما  ربمایپ و  لاح  نیع  رد 
سیئر هلضافلا و  همالا  سیئرلا  وه  هلضافلا و  هنیدملل  لوالا  سیئرلا  وهو  :» تفایرد هلضاف  هنیدم  تسایر  ورملق  زا  ناوت  یم  ار  بلطم 

(2) «. اهلک ضرالا  نم  هرومعملا 

تـسا ماما  ربمایپ و  میکح و  مه ، نآ  سیئر  دناد و  یم  نیمز  ةرک  مامت  رد  شرتسگ  لباق  ار  هلـضاف  هنیدم  یباراف  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
یباراف لآ  هدیا  تلود  هتـشاد و  رظن  مالـسا  ربمایپ  تموکح  هب  هلـضاف ، هنیدم  موهفم  زا  ًالوا  یباراف  هک  دوش  یم  هدافتـسا  بلطم  نیا 

ریغ ییایپوتوا و  نوطالفا  دننامه  ار  یباراف  هشیدنا  هک  ناگدنسیون  یخرب  ۀیرظن  سپ  .هدش  ققحم  جراخ  رد 

ص:170

ص 80. هیندملا ، هسایسلا  دمحم ، یباراف ، ( 1 - ) 1
ص 127. هلضافلا ، هنیدم  لها  ءارآ  نامه ، ( 2 - ) 2
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باتک رد  نوطالفا  اریز  دـنک ، یم  قرف  ًالماک  تهج ، نیا  رد  نوطالفا  اـب  یباراـف  (1) و  تـسا دودرم  دنا ، هدرک  یقلت  سرتسد  لباق 
هدـمآ ایند  هب  هک  يرهـش  رد  هن  دـش ، دـهاوخ  تسایـس  دراو  شدوخ  سنج  زا  يرهـش  رد  فوسلیف  هک  دـنک  یم  حیرـصت  يروهمج 

(2) .تسا

مهدزاود ماـما  تموکح  هب  دـنک ، یم  ریبعت  هلـضاف » ةرومعم   » هب نآ  زا  هک  ماـما  فوسلیف و  يربهر  تحت  یناـهج  تموکح  زا  ًاـیناث 
تسا هدرک  ادیپ  ققحت  میکح ، ربمایپ  تسایر  اب  هلضاف  هنیدم  اریز  دراد ، هراشا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هعیش 

دش یم  یناگمه  نآ  رد  لیاضف  یباراف  نامز  رد  رگا  هک  دشاب  یمالسا  تما  هب  رظان  يا ) هقطنم  تموکح  ینعی   ) هلضاف تما  دیاش  و 
نامز رد  هن  یباراف ، یناهج  تموکح  اما  .تفرگ  یمرب  رد  ار  هناـیمرواخ  ماـمت  دـیدرگ ، یم  گـنهامه  یباراـف  یناـمرآ  راـیعم  اـب  و 

قبط هک  دشاب  هتـشاد  قادصم  دناوت  یمن  یعیـش ، رکفت  ساسا  رب  زج  هشیدنا ، نیا  اذـل  .نآ  زا  لبق  هن  هتـشاد و  یجراخ  ققحت  یباراف 
ةرومعم دش و  دهاوخ  هدایپ  نیمز  يور  رد  یناهج  تموکح  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  اب  هعیـش ، دیاقع 

.تفای دهاوخ  ققحت  هلضاف 

هلضاف هنیدم  فیرعت  - 3

یه هقیقحلا ، یف  هداعسلا  اهب  لانت  یتلا  ءایـشالا  یلع  نواعتلا  اهیف ، عامتجالاب  دصقی  یتلا ، هنیدملا  :» دیامرف یم  نآ  فیرعت  رد  یباراف 
عامتجا وه  هداعسلا  لین  یلع  نواعتی  هب  يذلا  عامتجالا  هلضافلا و  هنیدملا 

ص:171

ص ناریا ، تسایـس  ملع  ردپ  تیانع  دیمح  رتکد  يدنز ، قایارغ  دواد  ص 179 و  یناریا ، هفسالف  خیرات  یبلح ، رغـصا  یلع  ( 1 - ) 1
ص 444. یمالسا ، ناهج  رد  هفسلف  خیرات  رج ، لیلخو  يروخافلا  انح  548 و 

ص 130. ینامرک ، هدازرظان  زانرف  رتکد  یباراف ، یسایس  هفسلف  زا  لقن  هب   ، Ibid ص 592 . نوطالفا ، يروهمج  ( 2 - ) 2
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تداعس هب  لوصو  لوصح و  بجوم  هک  تسا  يروما  رب  نواعت  نآ ، رد  عامتجا  زا  یقیقح  دوصقم  هک  يا  هنیدم  ینعی   (1) ؛» لضافلا
لضاف عامتجا  دوش ، یم  لصاح  نواعت  تداعس ، هب  ندیسر  يارب  نآ ، هلیـسو  هب  هک  یعامتجا  تسا و  هلـضاف  هنیدم  دوش ، یم  یمدآ 

.تسا

.تسا هتفهن  یتاکن  فیرعت ، نیا  رد 

هب ندیسر  تاناکما  ًاعبط  .تسا  تداعس  لامک و  هب  ندیـسر  انامه  هک  ییاهن  یلـصا و  فده  يارب  تسا  هلیـسو  یندم ، عامتجا  ًالوا :
ای یندم  ریغ  دارفا  هک  یلاح  رد  دنرادروخرب ؛ تاناکما  هلیـسو و  نیا  زا  يواسم  روط  هب  هنیدم  لها  مامت  تسایهم و  نآ  رد  تداعس ،

.دنرادن رایتخا  رد  ار  تاناکما  هلیسو و  نیا  دننک ، یم  یگدنز  هنیدم  زا  رت  کچوک  عامتجا  رد  هک  يدارفا 

بجوم هک  يروما  رب  ینعی  دنـشاب ؛ راکمه  يأر و  مه  اـه ، هورگ  دارفا و  دـیاب  هنیدـم ، رد  تداعـس  لاـمک و  هب  ندیـسر  يارب  ًاـیناث :
.تسا تداعس  لوصح  طرش  یناگمه ، دصق  یعمج و  يأر  سپ  .دنوش  دحتم  دوش ، یم  تداعس  هب  لوصح 

، اهریمض رد  تقفاوم  يرکف و  مه  اریز  دنیامن ، شالت  رگیدکی  يرای  يارب  دنشاب و  هتشاد  نواعت  مه  اب  هلـضاف  ۀنیدم  دارفا  دیاب  ًاثلاث :
.تسا مزال  دارفا  یلمع  ياه  ماگ  نتشادرب  یگرزب ، فده  نینچ  يارب  هکلب  دنک ؛ یمن  تداعس  لیصحت  ییاهنت  هب 

اهءازجا :» دنراتفرگ یتخبدب  تواقش و  رد  همه  ای  دنتداعـس  لها  همه  ای  دنراد : كرتشم  یتشونرـس  هنیدم  رد  اه  هورگ  دارفا و  ًاعبار :
زا .تسا  طبترم  مظتنم و  فلتؤم و  ًاعبط  هلضاف  هنیدم  ءازجا   (2) ؛» عبطلاب هطبترم  همظتنم ، هفلتؤم ،

ص:172

ص 118. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
ص 121. نامه ، ( 2 - ) 2
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تلیضف هب  هچ  يرترب و  هب  هچ  لضف  هملک  درادن و  دوجو  یتاقبط  فالتخا  یباراف  هلضاف  هنیدم  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  ترابع  نیا 
يواسم یگمه  زین  تداعس  فده و  هب  ندیسر  رد  دنراد و  یمهـس  نآ  زا  همه  تسا و  یناگمه  شـشوک  ۀجیتن  ددرگ ، ریبعت  يدنم 

دودرم دنـشاب ، اون  یب  هنهرب و  يا  هدـع  دـنرب و  رـس  هب  یتخب  کین  شیاسآ و  هافر و  رد  یهورگ  هک  ار  هعماج  یباراف ، سپ  .دنتـسه 
.دهد یم  رارق  هلضاف  ۀنیدم  تاداضم  ةرمز  رد  ار  نآ  درامش و  یم 

هچ رگا  دوش ؛ یم  تداعـس  هب  لوصو  بجوم  هک  تسا  ءایـشا » ، » دوش هجوـت  نآ  هب  دـیاب  تسا و  مهم  ناـیم  نیا  رد  هچ  نآ  ًاـسماخ :
ۀلزنم هب  ار  هنیدم  سیئر  ملاس و  ناسنا  ندب  هب  ار  هلضاف  ۀنیدم  هک  اج  نآ  زا  یلو  دهد ، یمن  حیضوت  ار  ءایشا  نآ  اج ، نیا  رد  یباراف 

ترارح عبنم  تکرح و  دـشر ، تایح ، زکرم  بلق  هک  هنوگ  نامه  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هتکن  نیا   (1)، دنک یم  هیبشت  ندب  رد  بلق 
ۀلیـسو هب  یهلا  ضیف  شخب  تایح  نایرج  دراد و  هدهع  رب  ار  فیاظو  نیا  زین  هلـضاف  هنیدم  سیئر  دشاب ، یم  ندب  لامک  اقب و  يارب 
بجوم هک  ءایـشا »  » زا یباراـف  دارم  سپ   (2) .ددرگ یم  يراس  يراج و  ءازجا ، ریاـس  هب  هلـضاف  ۀـنیدم  سیئر  قیرط  زا  لاـعف ، لـقع 

هک ار  هچ  نآ  رگید ، ریبـعت  هب  .دوـش  یم  يراـج  هنیدـم  يازجا  ناـیم  رد  هک  تسا  یهلا  ضیف  ناـمه  دوـش ، یم  تداعـس  هب  لوـصو 
هعماج دارفا  ۀمه  رگا  ینعی  دوش ؛ یم  تداعس  هب  ندیسر  بجوم  هک  تسا  ءایشا  نامه  دهد ، یم  روتسد  هنیدم  ياضعا  يارب  سیئر ،

نیع رد  فوسلیف و  هنیدم ، سیئر  هک  یلاحرد  دیـسر ؛ دـنهاوخ  تداعـس  هب  دـننک ، راتفر  هلـضاف  ۀـنیدم  سیئر  دوصقم  لیم و  قباطم 
.دوب دهاوخن  تعیرش  نید و  زا  جراخ  وا  روتسد  سپ  تسا ؛ ماما  ربمایپ و  لاح 

ص:173

ص 118. نامه ، ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2
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نیا رهاظ ، هب  هلضاف ، هنیدم  سیئر  لیم  قباطم  هعماج  دارفا  ندرک  لمع  ناسنا و  ندب  هب  هلضاف  ۀنیدم  هیبشت ، زا  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا 
تسا هدومن  رکذ  هنیدم  سیئر  ةرابرد  هک  ار  یفاصوا  رگا  یلو  تسا ، يدادبتسا  تموکح  راتساوخ  یباراف  هک  دوش  یم  داجیا  مّهوت 

.تسین عمج  لباق  فاصوا  نآ  اب  زگره  دادبتسا  اریز  دوش ، یم  راکشآ  مهوت  نیا  یتسردان  میریگب ، رظن  رد 

ینورد لماوع  هب  اهنت  يدادبتـسا ، تموکح  زا  يریگولج  يارب  یباراف  هک  نیا  نآ  دـنام و  یم  یقاب  یباراـف  رب  يرگید  لاکـشا  یلو 
لماوع مه  تسا و  طرـش  یمالـسا  مکاح  رد  اوقت  تلادع و  دـننام  ینورد ، لماوع  مه  مالـسا ، رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک  هدنـسب 

.تسا ظوفحم  دادبتسا ، زا  يریگولج  يارب  مدرم  يوس  زا  ضارتعا  داقتنا و  قح  نتشاد  و  نید ، بوچراچ  رد  لمع  دننام  ینوریب ،

زا تسا  ترابع  دوش ، یم  تداعس  هب  ندیسر  بجوم  هک  ءایشا  زا  دارم  هک  دنک  یم  حیرصت  یباراف  هداعـسلا ، لیـصحت  باتک  رد  اما 
ایند و تداعـس  هب  تما  نآ  ددرگ ، لـصاح  یتما  ره  ناـیم  رد  رگا  هک  یلمع  یقلخ و  يرکف ، يرظن ، لـیاضف  ؛(1)  هناگراهچ لیاضف 
هک دیامرف  یم  ثحب  رخآ  رد  دنک و  یم  نییبت  یسرّرب و  لیـصفت  هب  ار  هناگراهچ  لیاضف  یباراف ، سپـس   (2) .دوش یم  لیان  ترخآ 

.دراد زین  ار  اه  تما  نایم  رد  نآ  داجیا  تردـق  هدـیدرگ و  لصاح  شیارب  هناـگراهچ  لـیاضف  همه  هک  تسا  یـسک  لـماک  فوسلیف 
هتخیر ناهرب  بلاق  رد  رگا  هک  دهد  یم  لیکشت  ار  يدحاو  تقیقح  هناگراهچ ، لیاضف  عامتجا  سپ 

ص:174

.میدرک نایب  هلضاف » هنیدم  يدابم   » ثحب رد  یباراف  هاگن  زا  ار  هناگراهچ  لیاضف  ( 1 - ) 1
ص 49. هداعسلا ، لیصحت  ( 2 - ) 2
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(2) .دنیوگ یم   (1) تعیرش نید و  نآ  هب  دوش ، هتخیر  عانقا  بلاق  رد  رگا  دوش و  یم  هدیمان  هفسلف  دوش ،

رگا هک  تسا  هناگراهچ  لیاضف  نامه  دوش ، یم  تداعـس  لوصح  بجوم  هک  ءایـشا ، نآ  هک  دهد  یم  ناشن  ینـشور  هب  ترابع  نیا 
نید و دوش ، نایب  یّلیخت  یعانقا و  ياه  هویش  تروص  هب  رگا  دوش و  یم  هدناوخ  هفسلف  دوش ، نایب  لالدتـسا  بلاق  رد  دوش و  یناهرب 

.دوش یم  هدیمان  تعیرش 

هک تسا  نید  نامه  ءایشا »  » زا یباراف  دارم  هک  میریگ  یم  هجیتن  دناد ، یم  یکی  ار  هفـسلف  نید و  تقیقح  یباراف  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
.تسا مالسا  ياعدم  نامه  نیا  دوش و  یم  تداعس  لوصح  بجوم 

ات تسین  وا  دارم  رگید  نایدا  ًانیقی  دوب و  ناملـسم  وا  اریز  تسا ، مالـسا  سدـقم  نید  نید ، زا  یباراف  دارم  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  هتبلا 
.تسا هدوب  ینید  مزیل  ارولپ  هب  دقتعم  یباراف ، هک  دنک  اعدا  یسک 

ناسنا ندب  هب  هلضاف  هنیدم  هیبشت  - 4

يراکمه یناویح  یگدنز  ۀمادا  تیمامت و  ظفح و  هار  رد  نآ  ياضعا  همه  هک  تسردنت ، لماک و  یندب  هب  ار  هلـضاف  هنیدـم  یباراف 
هک تسا  همه  سیئر  بلق ، اهنآ ، نیب  رد  دنلـضافتم و  فلتخم و  یعیبط  ظاحل  زا  ندب  ياضعا  هک  روط  نامه  .دنک  یم  هیبشت  دنراد ،

هدرک و ییامنهار  ناش  یعیبط  فیاظو  ماجنا  رد  ار  اهنآ  دـهدب و  نامرف  یعیبط  ياوق  همه  هب  ندـب ، ياقب  ظـفح و  رد  دـیاب  یفرط  زا 
ياوق زا  کی  چیه  هک  دش  دهاوخ  بجوم  بلق  تلفغ  ییاسران و  نیرت  کچوک 

ص:175

تلم و وا  اریز  تسا ، نید  نامه  تلم ، زا  وا  دارم  یلو  دنک ، یم  ریبعت  هلم »  » هب تعیرـش  نید و  زا  اج  نیا  رد  یباراف  هچ  رگا  ( 1 - ) 1
ص 46. هلملا ، .دناد  یم  فدارتم  ظافلا  ار  نید 

ص 90 و 93. نامه ، ( 2 - ) 2
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زا .تفر  دهاوخ  یهابت  يوس  هب  دبلاک  هجیتن  رد  دنربب و  شیپ  زا  يراک  دنناوتن  اوق  ریاس  همضاه و  هیمان ، هدلوم ، هیذاغ ، دننام  یعیبط 
، كرتشم سح  دـننام  هنطاب ، ياوق  هسمال و  هقئاذ ، هماش ، هعماس ، هرـصاب ، ياوق  یهدـنامرف  يرت  یلاـع  حطـس  رد  بلق  رگید ، فرط 

.دنهد ماجنا  بلق  فده  تساوخ و  قبط  رب  ار  دوخ  فیاظو  اوق  هتسد  ود  ره  ات  دراد  هدهع  هب  ار  هظفاح  هلیختم و 

سیئر هک  تروص  نیدـب  دنلـضافتم ؛ فلتخم و  ترطف  ظاـحل  زا  نآ  ةدـنهد  لیکـشت  يازجا  هک  تسا  روط  نیمه  زین  هنیدـم  عـضو 
.دـنهد یم  ماجنا  سیئر  لیم  قباطم  ار  دوخ  ياهراک  هنیدـم  ياضعا  ۀـمه  دراد و  هدـهع  هب  ار  دارفا  اضعا و  ۀـمه  یهدـنامرف  هنیدـم 

یم عورش  سیئر  زا  بتارم  هک  تسا  نینچ  زین  هنیدم  لاح  دراد ، دوجو  مودخم  مداخ و  بتارم  اضعا ، نایم  ندب ، رد  هک  روط  نامه 
هک تسا  نیا  هنیدم ، ماظن  اب  ندب  ماظن  قرف  اهنت  .تسین  يرگید  سک  مودـخم  تسا و  ضحم  مداخ  هک  دـسر  یم  یـسک  هب  ات  دوش 

(1) .تسا يدادرارق  یباستکا و  هنیدم ، ياضعا  ماظن  یلو  تسا ، ینیوکت  یعیبط و  ندب ، ماظن 

: زا دنترابع  هک  دراد  هراشا  هنومن  ۀعماج  رد  یساسا  مهم و  یتاعوضوم  هب  هیبشت  نیا  اب  یباراف 

داجیا هنیدـم و  يدوجو  تلع  ینعی  تسا ؛ رادروخرب  مهم  رایـسب  یهاگیاج  زا  ناـسنا ، ندـب  رد  بلق  دـننامه  هلـضاف  ۀـنیدم  ربهر  . 1
ندـب رد  بلق  هب  هعماج  ربهر  هیبشت  زا  یباراـف  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  هنیدـم  لاـمک  اـقب و  رادـساپ  و  تدـحو ، تینما ، مظن ، هدـننک 

، دشاب هتـشاد  هراشا  هدش  یفرعم  نیمز  نکر  ناکما و  ملاع  بلق  هلزنم  هب  تماما  هدـش و  دراو  تماما  دروم  رد  هک  یتایاور  هب  ناسنا ،
زا یکی  هدمآ و  ام  تایاور  رد  هک  روط  نامه  اریز 

ص:176

ص 119. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
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ملاع ناسنا و  ياقب  یگدـنز و  تسین و  یلاخ  قح ، تجح  ادـخ و  یلو  دوجو  زا  هاگ  چـیه  نیمز  تسا ، هیماـما  هعیـش  ملـسم  دـیاقع 
ّنا  » تسا هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  مینک : یم  رکذ  ار  تایاور  نیا  زا  یخرب  کنیا  .دراد  یگتـسب  ماما  دوجو  هب  تقلخ 

.تسا نآ  هتشارفارب  ۀخاش  مالسا و  ةدنلاب  ۀشیر  تماما  انامه   (1) ؛» یماسلا هعرف  یمانلا و  مالسالا  ُّسا  همامالا 

تماما  (2) ؛» نینمؤملاّزع ایندلا و  حالصو  نیملـسملا  ماظن  نیدلا و  مامز  همامالا  ّنا  :» هدش تیاور  ترـضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد 
.تسا نانمؤم  يزارفرس  ایند و  ینادابآ  حالصا و  ناناملسم و  راک  هتشر  تسا و  نید  مامز 

هب دـنامب ، ماما  نودـب  نیمز  رگا   (3) ؛» تخاسل ماما  ریغب  ضرالا  تیقب  ول  :» دـیامرف یم  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
.دزیر یم  ورف  مهرد  نیقی 

قوف نم  یلع  هغلابلا  هجح  اهلهأب و  دیمت  نا  ضرالا  ناکرا  هللا  مهلعج  دندومرف . ..« : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مهزاب 
رب هک  یناسک  مامت  رب  دنتـسه  اسر  ياه  تجح  اـهنآ  دزرلن و  شلها  رب  اـت  داد  رارق  نیمز  ياـه  نوتـس  ار  همئا  دـنوادخ   (4) ؛» ضرالا

.دننیمز يور 

اهنآ ناـیم  رد  دـندوب و  وا  تمدـخ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  باحـصا  زا  یعمج  دـیوگ : یم  بوقعی  نب  سنوی  يرگید  یتیاور  رد 
یـسر ون  ناوج  هک  مکح  نب  ماش  اهنآ ه  نایم  رد  هک  يرگید  عمج  اب  راّیط  ملاس و  نب  ماـشه  ناـمعن و  نب  دـمحم  نیعا و  نب  نارمع 

اب روطچ  يدرک و  هچ  دیبع  نب  رمع  اب  هک  یهد  یمن  شرازگ  ماشه ! يا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنتـشاد  روضح  زین  دوب 
باوج لاوس و  وا 

ص:177

ص 54. ج 1 ، همکحلا ، نازیم  بختنم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

ص 56. نامه ، ( 3 - ) 3
ثیدح 1. ضرالا ، ناکرا  مه  همئالا  نا  باب  هجحلا ، باتک  یفاکلا ، ( 4 - ) 4
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و هدـمآ ، دـنب  امـش  ربارب  رد  منابز  مراد و  مرـش  مناد و  یم  نآ  زا  رت  مرتحم  ار  امـش  نم  هللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  ماشه  يدرک ؟
دیبع نب  رمع  هک  ار  یتیعقوم  دیـسر  ربخ  نم  هب  تفگ : ماشه  .دیدنب  راک  هب  مداد ، روتـسد  امـش  هب  نوچ  دومرف : ماما  .دـنک  یمن  راک 

دجسم هب  هعمج  زور  متفر و  هرصب  هب  وا  تاقالم  يارب  دمآ و  نارگ  نم  رب  .هدومن  اپ  رب  هرـصب  دجـسم  رد  یثحب  سلجم  هدرک و  ادیپ 
هب يرگید  هماج  هتسب و  رمک  هب  ینیمشپ  هایس  هماج  دوب و  رـضاح  نآ  رد  دیبع  نبرمع  هدش و  لیکـشت  یگرزب  نمجنا  هک  مدش  دراو 
ود دیبع  نب  رمع  ۀقلح  رد  دنداد و  هار  نم  هب  نانآ  متـساوخ و  هار  مدرم  زا  نم  .دندرک  یم  شـسرپ  وا  زا  مدرم  دوب و  هتخادـنا  شود 

.دیسرپب يرآ ، تفگ : مسرپب ؟ یلاؤس  امـش  زا  دییامرف  یم  هزاجا  مبیرغ ؛ یـصخش  نم  دنمـشناد ! درم  يا  متفگ  سپـس  .متـسشن  وناز 
: متفگ .درادـن  لاؤس  ینیب ، یم  دوخ  مشچ  هب  هک  يزیچ  تسا !؟ یلاؤس  هچ  نیا  ناج  رـسپ  تفگ : وا  دـیراد ؟ مشچ  امـش  اـیآ  متفگ :

.دـیهدب ارم  لاؤس  ناـمه  باوج  سپ  متفگ : .تسا  هناـقمحا  تلاؤس  هچرگا  نک ، لاؤس  مناـج ! رـسپ  تفگ : .تسا  نیمه  نم  لاؤـس 
تفگ دینک ؟ یم  هچ  دوخ  مشچ  اب  متفگ : .مراد  مشچ  نم  يرآ ، تفگ : دیراد ؟ مشچ  امش  متفگ : .مهدب  ار  تباوج  ات  سرپب  تفگ :

ار اهوب  نآ  اـب  تفگ : دـینک ؟ یم  هچ  نآ  اـب  متفگ : يرآ ، تفگ : دـیراد ؟ مه  ینیب  متفگ : .منیب  یم  ار  صاخـشا  اـه و  گـنر  نآ  اـب 
: متفگ .مشچ  یم  ار  اه  هزم  نآ  اب  تفگ : دـینک ؟ یم  هچ  نآ  اب  متفگ : يرآ ، تفگ : دـیراد ؟ ناـهد  امـش  متفگ : .منک  یم  مامـشتسا 
: تفگ دیراد ؟ مه  بلق  امش  متفگ : .مونش  یم  ار  اهادص  نآ  اب  تفگ : دینک ؟ یم  هچ  نآ  اب  متفگ : .يرآ  تفگ : دیراد ؟ شوگ  امش 

.مهد یم  زیمت  ار  اهنآ  بلق ، ۀلیـسو  هب  منک ، یم  تفایرد  مساوح  اضعا و  هلیـسو  هب  هچره  تفگ : دینک ؟ یم  هچ  نآ  اب  متفگ : .يرآ 
تـسرد همه  هک  نیا  اب  دنک ، یمن  زاین  یب  روطچ  متفگ : .هن  تفگ : دنک ؟ یمن  زاین  یب  بلق  زا  ار  وت  هکاّرد  ياضعا  نیا  رگم  متفگ :

؟ دنبیع یب  و 
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يارب دنشاب ، هتشاد  دیدرت  کش و  دنونش ، یم  دنشچ و  یم  دننیب و  یم  دنیوب و  یم  هک  هچ  نآ  رد  اضعا  نیا  یتقو  ناج  رـسپ  تفگ :
اناـمه سپ  متفگ : وا  هب  نم  تفگ : ماـشه  .دورب  نیب  زا  کـش  دـننک و  لـصاح  نـیقی  اـت  دـننک  یم  هـعجارم  بـلق  هـب  نآ ، صیخـشت 
دیبـع نب  رمع  ۀـینُک  ! ) ناورم اـبا  يا  متفگ : وا  هب  .يرآ  تفگ : تسا ؟ هداد  رارق  ساوح  دـیدرت  کـش و  عفر  يارب  ار  بلق  دـنوادخ ،

دنک حیحـصت  ار  وا  كاردا  ات  تسا  هداد  رارق  یماما  اهنآ  يارب  هدرکن و  اهر  ماما  نودب  ار  وت  ساوح  یلاعت  كرابت و  يادـخ  تسا )
یماما اهنآ  يارب  هتخاس و  اهر  فـالتخا  ینادرگرـس و  کـش و  رد  ار  قلخ  نیا  همه  یلو  دروآ ، تسد  هب  نیقی  کـش ، ماـگنه  رد  و 

دنک و جالع  ار  وا  تریح  کش و  ات  هدرک  نیعم  یماما  وت  نت  ياضعا  يارب  دـهد و  تاجن  تریح  کش و  زا  ار  اهنآ  ات  هدرکن  نیعم 
.هن متفگ : یمکح ؟ نب  ماشه  وت  تفگ : درک و  ور  نم  هب  دادـن و  یخـساپ  نم  هب  دـنام و  شوماخ  اـج  نیا  رد  سپ  دزاـس !؟ فرط  رب 

سپس .یتسه  وا  دوخ  وت  سپ  تفگ : .هفوک  لها  زا  متفگ : یتسه ؟ اجک  لها  سپ  تفگ : .هن  متفگ : یتسه ؟ وا  نانیشن  مه  زا  تفگ :
.متساخرب نم  ات  تفگن  يزیچ  تفر و  رانک  دوخ  ياج  زا  دیناشن و  دوخ  ياج  هب  دیشک و  شوغآ  رد  ارم 

دای امش  زا  هک  دوب  یبلاطم  اهنیا  تفگ : تخومآوت ؟ هب  ار  نیا  یسک  هچ  ماشه ! يا  دندومرف : دندرک و  مسبت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدش هتشون  یسوم  میهاربا و  فحـص  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  ادخ  هب  مسق  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .مدرک  میظنت  متفرگ و 

(1) .تسا

ملاـع مسج  حور و  ياـقب  هک  يروط  ناـمه  .تسا  تقلخ  ملاـع  بلق  ۀـلزنم  هب  ماـما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تاـیاور  نیا  زا 
ماما دوجو  نوهرم  تقلخ ،

ص:179

ثیدح 3. هجحلا ، یلا  رارطضا  باب  هجحلا ، باتک  یفاکلا ، ( 1 - ) 1
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لهج و زا  تیرشب  ییاهر  يارب  ار  ماما  دنوادخ ، هک  يروط  نامه  .تسا  هنیدم  سیئر  دوجو  هب  هتسباو  زین  هلـضاف  هنیدم  ياقب  تسا ،
دشرم ندب ، رد  بلق  دننامه  زین  هلـضاف  هنیدم  سیئر  دریگ ، یم  تروص  ماما  تسد  هب  رـشب  تیاده  هداد و  رارق  تکاله  یهارمگ و 

.تسا حراوج  اضعا و  يامنهار  و 

دناوت یم  نیا  دـنک ، یم  هیبشت  ندـب  رد  بلق  هلزنم  هب  ار  نآ  تسا و  ماما  ربمایپ و  هلـضاف  هنیدـم  سیئر  دـیوگ  یم  یباراف  هک  نیا  زا 
تایاور نیا  زا  ناسنا ، بلق  هب  هلـضاف  هنیدم  سیئر  هیبشت  هک  دوش  یم  تیوقت  لامتحا  نیا  ددرگ و  یقلت  وا  عّیـشت  تابثا  يارب  یلیلد 

مات بسانت  یباراف  هیبشت  اب  تسا و  فرـص  یفـسلف  یلقع و  لالدتـسا  کی  هک  مکح  نب  ماشه  تیاور  ًاـصوصخ  تسا ؛ هدـش  ذاـختا 
.دراد

یگتـسیاش اهدرکراک و  دیاقع ، قیالـس ، ياراد  زین  هنیدم  ياضعا  دنراد ، یعیبط  توافت  رگیدکی  اب  ندـب  ياضعا  هک  روط  نامه  . 2
.دنتسه فلتخم  ياه 

هعماج ره  رد  دشاب ، یم  اضعا  ۀمه  كرتشم  فده  هک  لامک  اقب و  يارب  هنیدم  ندب و  ياضعا  نایم  دـنم  ماظن  يا  هطبار  نواعت و  . 3
.تسا مزال  يا 

: يدعس لوق  هب 

دنرکیپ کی  ياضعا  مدآ  ینب 

دننامه هلضاف ، هنیدم  سیئر  نایم ، نیا  رد  تسا و  رامیب  یندب  دننامه  هلهاج  هنیدم  ملاس و  حیحـص و  یندب  دننامه  هلـضاف  هنیدم  . 4
ناسنالا وه  سفنالل  جلاعملا  بیبطلا و  وه  نادبالل  جلاعملا  :» دراد هدهع  هب  ار  عماوج  ياه  يرامیب  نامرد  صیخـشت و  ۀـفیظو  بیبط 

(1) «. کلملا ًاضیا  یمسی  یندملا و 

ص:180

ص 7. هعزتنم ، لوصف  دمحم ، یباراف ، ( 1 - ) 1
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یباراف یسایس  ماظن  راتخاس  مود : راتفگ 

هراشا

یهدـنامرف تحت  ناسنا ، ندـب  ياوق  دـننام  هک  دـنک  یم  میـسقت  ءزج  جـنپ  هب  ار  نآ  هدرک و  يدـنب  هقبط  ار  هنیدـم  ياـضعا  یباراـف ،
لوا سیئر  ۀبترم  هب  کیدزن  هک  دراد  دوجو  یبتارم  هعماج  رد  هک  تسا  هدمآ  هیندملا  هسایسلا  رد   (1) .دننک یم  لمع  دحاو  يزکرم 

رب بتارم  نیا  .دراد  رایـسب  ۀلـصاف  وا  بتارم  اـب  هک  تسه  یبتارم  زین  تسا و  سیئر  ۀـبترم  زا  رترود  یمک  هک  تسه  یبتارم  تسا و 
هورگ نیا  همه  هک  تسا  یـسک  نآ  تسخن ، سیئر  .دـشاب  یم  درف  ره  دادعتـسا  ترطف و  یگتخومآ ، بادآ ، تیبرت ، تداع ، بسح 

تیبرت تسا ، نآ  قیال  هک  یتبترم  رد  یهورگ  ره  زا  ار  يدرف  ره  دـهد و  یم  ماـظن  یـصاخ  بیترت  هب  ار  لـضافتم  تواـفتم و  ياـه 
روتـسد و دهاوخب  لوا  سیئر  هاگ  ره  نیاربانب  .دنک  یم  راذگاو  اهنآ  هب  دارفا  تقایل  ساسا  رب  ار  اه  تُسپ  دشخب و  یم  ماظن  هدرک و 

دوخ هب  کیدزن  ۀبترم  هب  نانآ  سپـس  .دهد  یم  روتـسد  دوخ  بتارم  نیرت  کیدزن  هب  دـنیامن ، لمع  نادـب  مدرم  هک  دـهدب  يزردـنا 
.دنا هدش  تیبرت  تمدخ  نآ  يارب  هک  دسر  یم  یهورگ  نآ  هب  رخآ  رد  ات  دنهد  یم  روتسد 

یم همادا  بتارم  هلـسلس  هدش و  عورـش  یلاعت  كرابت و  قح  تاذ  زا  هک  تسا  یعیبط  تادوجوم  هیبش  هنیدـم ، رد  ماظن  بتارم و  نیا 
یشان وا و  هب  هتـسباو  تادوجوم  ریاس  دوجو  هک  تسا  لوا  ببـس  دننام  هنیدم ، ّربدم  .دریذپ  یم  نایاپ  رـصانع  یلوا و  ةدام  هب  ات  دبای 

(2) .تسوا زا 

ریبعت هب  .تسا  هدش  لیکشت  هورگ  جنپ  زا  هنیدم ، بتارم  اضعا و  نیا 

ص:181

ص 55. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 83 و 84. هیندملا ، هسایسلا  ( 2 - ) 2
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: زا دنترابع  هک  تسا  هدش  لیکشت  ترازو  جنپ  زا  یباراف  هلضاف  هنیدم  رگید ،

؛ املع الضف و  شخب  ینعی  لضافا ؛ هورگ  . 1

؛ نایوگ نخس  نایگنهرف و  شخب  ینعی  هنسلالاووذ ؛ . 2

؛ ناگدننک شجنس  نارازگراک و  شخب  ینعی  نوردقم ؛ . 3

؛ نارو هشیپ  داصتقا و  شخب  ینعی  نویلام ؛ . 4

(1) .نازرابم ناعفادم و  شخب  ینعی  نودهاجم ؛ . 5

.دوش یم  یسررب  بتارم  نیا  زا  کیره  ثحب ، ۀمادا  رد 

املع الضف و  شخب  ای  لضافا  هورگ  - 1

هراشا

(2) .دناد یم  نازادرپ  هیرظن  ناگدننک و  لقعت  نافوسلیف ، ةدنریگرب  رد  ار  هورگ  نیا  یباراف 

دنک و یم  میسقت  یلمع  یقلخ و  يرکف ، يرظن ، شخب  راهچ  هب  ار  لیاضف  یباراف  هک  میتفگ  یباراف ، یسایس  هفسلف  ینابم  ثحبم  رد 
عاونا همه  رب  (3) و  دنتـسه تموکح  ناربهر  اسؤر و  نامه  یـسایس ، ماظن  نورد  رد  یقیقح  لماک و  نالـضاف  هک  تسا  رواب  نیا  رب 

یلـضاف صخـش  رگا  هک  تسا  يردـق  هب  هعماج  رد  هورگ  نیا  تیمها  .دوش  یم  قالطا  لضاف  سیئر  هلـضاف ، ياه  ماـظن  رد  يربهر 
(4) .دش دهاوخ  رادازع  وا  قارف  رد  هعماج  دوش ، هتشک  ای  دریمب 

.میزادرپ یم  یباراف  هاگدید  زا  مادک ، ره  یفرعم  هب  نونکا  هورگ ، نیا  هاگیاج  ندش  نشور  اب 

ص:182

ص 55. هعزتنم ، لوصف  ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

ص 80. هداعسلا ، لیصحت  ( 3 - ) 3
ص 82. هعزتنم ، لوصف  ( 4 - ) 4
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نامیکح نافوسلیف و  فلا )

ای  (1)« قحلا دوجولا  هفرعم  همکحلا  :» یلاعت قح  دوجو  هب  تفرعم  زا  تسا  تراـبع  تمکح  دـیامرف : یم  تمکح  فیرعت  رد  یباراـف 
نیاربانب  (2) «. تادوجوملا لضفال  ٍملع  لضفا  یه  همکحلا  :» تادوجوم نیرترب  تخانـش  يارب  مولع  نیرترب  زا  تسا  تراـبع  تمکح 

نیرت لـماک  وا  نوـچ  تسادـخ ، طـقف  یعقاو  میکح  اذـل  .دـناد  یم  نآ  ّدـح  نیرت  یلاـع  رد  ار  یهلا  شناد  هک  تسا  یـسک  مـیکح 
(3) «. هتاذب هفرعملا  لماک  ّهنال  لوالا  الا  میکح  الف  :» دراد شدوخ  تاذ  هب  ار  تفرعم 

لیاضف یباراـف  ریبعت  هب  اـی  يرظن  مولع  اریز  دوش ، یم  هتفگ  میکح  مه  يرظن  مولع  هب  ناـملاع  ناـفوسلیف و  هب  دـنوادخ ، زا  دـعب  اـما 
یم هدیمان  تاعانـصلا  هعانـص  مکحلا و  همکح  مولعلا و  ّما  مولعلا و  همکح  هک  دنک  یم  ثحب  یلاعت  قح  دوجو  هب  تفرعم  زا  يرظن 

لامک هب  هدـش و  تسد  هریچ  صّـصختم و  فلتخم ، مولع  رد  هک  یناسک  هب  هدـش و  هتفرگ  هیراع  تمکح  مان  یهاگ  یتح   (4) .دوش
(5) .دوش یم  هتفگ  امکح » ، » زاجم هراعتسا و  ۀنوگب  دنا ، هدیسر  تفرعم 

اذل  (6) .دنـسانشب شیوخ  تریـصب  ناهرب و  اب  ار  هلـضاف  ۀـنیدم  هناگ  هن  تاکرتشم  هک  تسا  یناسک  لماش  یبراف  رظن  زا  امکح  سپ 
لئان یناسنا  ۀبترم  نیرت  یلاع  هب  هدیسر و  لامک  ّدح  هب  هّلیختم ، هقطان و  ةوق  ظاحل  زا  امکح 

ص:183

ص 46. تاقیلعتلا ، ( 1 - ) 1
ص 50. هعزتنم ، لوصف  ( 2 - ) 2

ص 46. تاقیلعتلا ، ( 3 - ) 3
ص 88. هداعسلا ، لیصحت  ( 4 - ) 4

ص 41. هعزتنم ، لوصف  ( 5 - ) 5
ص 147. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 6 - ) 6
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یتاضویف ۀطـساو  هب  تسا و  فوسلیف  میکح و  دوش ، یم  هضافا  وا  لعفنم  لقع  هب  لاعف ، لقع  زا  هک  یتاضویف  ۀطـساو  هب  .دـنا  هدـمآ 
(1) .تسا رذنم  یبن و  دوش ، یم  هضافا  شا  هلیختم  ةوق  هب  هک 

، میکح نیرترب  دشاب و  میکح  دیاب  دراد ، هدهع  هب  ار  هلضاف  ةرومعم  هلـضاف و  تما  هلـضاف ، هنیدم  تسایر  هک  یـسک  یباراف ، رظن  زا 
يا هزادـنا  هب  یباراف ، یـسایس  ماظن  رد  تمکح  تیمها  هرخـألاب  ربماـیپ و  مه  تسا و  میکح  مه  هک  تسا  هلـضاف  هنیدـم  لوا  سیئر 

(2) .دور یم  لاوز  هب  ور  هنیدم  دوش ، لیاز  هنیدم  ياسؤر  زا  تمکح  طرش  هاگ  ره  هک  تسا 

نالقعتم ب )

طابنتسا حیحص و  ۀشیدنا  نآ ، هطساو  هب  هک  تسا  يا  هوق  لقعت  دنشاب و  یم  لقعت  تفص  ياراد  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدننک  لقعت 
(3) .دناسر یم  یعقاو  تداعس  ییاهن و  لامک  هب  ار  ناسنا  دریگ و  یم  تروص  یلمع  روما 

یعیبط يدادعتـسا  هوق ، نیا  .تسا  هداد  رارق  نالـضاف  فیدر  رد  ار  اهنآ  یباراف  تسا و  هلـضاف  تایاغ  یپ  رد  لقعتم  تهج  نیمه  هب 
هب ار  لقعتم  صخـش  هدـش ، لصاح  ناسنا ، ةدارا  اب  هک  یقالخا  لـیاضف  کـمک  اـب  اـما  تسا ، رادروخرب  نآ  زا  یناـسنا  ره  هک  تسا 

يراکبیرف ثئابخ و  يرگ و  هلیح  هب  وا  لّقعت  ةوق  ددرگ ، فصتم  لیاذر  هب  یعیبط  دادعتـسا  نیا  رگا  .دـناسر  یم  لیاضف  تـالامک و 
(4) .دوش یم  لیدبت 

ص:184

ص 125. نامه ، ( 1 - ) 1

ص 130. نامه ، ( 2 - ) 2
ص 43. هعزتنم ، لوصف  ( 3 - ) 3

ص 50. نامه ، ( 4 - ) 4
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زا هک  تسا  ملع  نیرترب  تمکح ، اما  تسا ، یناـسنا  روما  رد  لـقعت  هزوح  اریز  دـنراد ، قرف  مه  اـب  لـقعتم  میکح و  یباراـف ، رظن  زا 
، هراعتـسا تهباـشم و  باـب  زا  تسا و  نیرترب  یمدآ  تقلخ ، ملاـع  رد  دوش  هتفگ  هک  نیا  رگم  دـنک ؛ یم  ثحب  تادوـجوم ، نیرترب 

(1) .تسا زیاج  لقعت  رب  تمکح  قالطا 

فوسلیف تسا ، لاعف  لقع  ضیفم  هک  یناسنا  هب  دیامرف : یم  دنک و  یم  میسقت  صقان  مات و  لقعت  مسق  ود  هب  ار  لقعت  یباراف  نیاربانب 
(3) .دهد یم  رارق  لوا ، سیئر  طیارش  زا  یکی  ار  مات  لقعت  ساسا  نیا  رب   (2) .دوش یم  هتفگ  مامتلا  یلع  لقعتم  میکح و  و 

.دوش یم  هتفگ  دنمدرخ  لقاع و  وا  هب  دراد ، ار  ورین  نیا  هک  یـسک  دـنمان و  یم  لقع  ار  نآ  مدرم ، ۀـماع  هک  تسا  نامه  لقعت ، سپ 
نیا رب  .دریگ  یم  رارق  لقعت  دروم  هک  دراد  یعوضوم  هب  یگتـسب  لّقعت ، ندوب  دایز  مک و  گرزب و  کـچوک و  ماـمت و  صقن و  اـما 

: دراد يرایسب  ماسقا  لقعت  ساسا 

.نآ تیریدم  هداوناخ و  روما  رد  لقعت  تسخن ،

.یندم عامتجا  يربهر  یندم و  روما  رد  لقعت  مود ،

ییاهزیچ زا  نآ  دننامه  تمارک و  تلالج ، تورث ، ریظن  رتهب ، یناسنا  تالامک  يویند و  یگدنز  روظنم  هب  رترب  روما  رد  لقعت  موس ،
.دنتسه تداعس  هب  ندیسر  هلیسو  هک 

.درب یم  راک  هب  اهنآ  اب  تروشم  نارگید و  هب  طوبرم  روما  رد  هک  يروش  لقعت  مراهچ ،

ص:185

.نامه ( 1 - ) 1
ص 125. هلضاف ، هنیدم  ( 2 - ) 2
ص 55. هعزتنم ، لوصف  ( 3 - ) 3
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(1) .دنک یم  طابنتسا  ار  شور  هار و  نیرتهب  نمشد ، اب  هلباقم  داهج و  هب  طوبرم  روما  رد  هک  يداهج  یموصخ و  لقعت  مجنپ ،

نازادرپ هیرظن  ای  مهم  روما  رد  هشیدنا  نابحاص  ج )

یناسک دـنک ، یم  قالطا  اهنآ  رب  ار  يارلا » هدوج   » هملک ای  دـنک و  یم  دای  اهنآ  زا  ءارآلاوذ »  » مان هب  یباراف ، هک  لـضافا  زا  هتـسد  نیا 
اهنآ نانخـس  اریز  دـنراد ، ناوارف  ریثأت  هدـش ، هبرجت  مکحم و  حیحـص ، ياه  تروشم  هناهاوخریخ و  راتفگ  اب  هعماج  رد  هک  دنتـسه 

تسا و ناگمه  شریذپ  دروم  ور  نیازا  .دراد  یپ  رد  رمثرپ  ياه  هجیتن  دنمدوس و  ياهدـمایپ  هک  هدـش  تباث  هدـش و  شیامزآ  اهراب 
(2) .دوش یم  یشان  نانآ  لقعت  زا  اهنآ  ۀشیدنا  يراوتسا  یتسرد و  نیا 

نایوگ نخس  نایگنهرف و  شخب  ای  هنسلألاوذ  - 2

هراشا

رد هـک   (3) .دنتـسه ناگدنـسیون  ناگدـنناوخ و  ناناد ، یقیـسوم  نارعاش ، نابیطخ ، نارـسفم ، لیبق  زا  ییاه  هورگ  لـماش  هتـسد  نیا 
.دننک یم  لمع  سیئر ، روتسد  قبط  هعماج  یگنهرف  شخب 

ناهیقف نامّلکتم و  فلا )

عراش زا  ریغ  وا ، حالطصا  رد  هورگ  ود  نیا  .دمان  یم  نید  نالماح  ای  نیدلا » هلمح   » ار ناهیقف  ناملکتم و  هقبط ، نیا  نایم  رد  یباراف 
رد  (4) .دراد مدقت  اهنآ  رب  نید  دیآ و  یم  دوجو  هب  نید  زا  سپ  هقف  مالک و  تعنـص  ود  نیا  اریز  دنتـسه ، سیماون  ناعـضاو  ای  نید 

، نامّلکتم یباراف ، رظن 

ص:186

ص 46. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 45 و 46. نامه ، ( 2 - ) 2

ص 55. نامه ، ( 3 - ) 3
ص 132. فورحلا , ( 4 - ) 4
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.دنراد هدهع  رب  ار  نید  هب  طوبرم  ياه  شسرپ  هب  ییوگ  خساپ  نییبت و  ۀفیظو  هک  دنتسه  نید  ناظفاح 

، هدشن حیرصت  نادب  هک  ار  يدراوم  ماکحا  نید ، صوصن  هلیسو  هب  هقف ، تعانص  رب  هطاحا  طلـست و  اب  هک  دنتـسه  یناسک  ناهیقف  اما 
هک نامّلکتم  فالخرب  دننید ؛ یگدنلاب  ییایوپ و  لماوع  ناهیقف ،  (1) .دنشاب یم  ینید  عامتجا  ناگبخن  هرمز  رد  اهنیا  دننک و  طابنتسا 

طرـش تشه  ياراد  دـیاب  نیاربانب  .دـنهد  یم  اقب  تاـیح و  نید ، هب  طابنتـسا ، رازبا  اـب  ناـهیقف  .دنتـسه  دوجوم  عضو  عفادـم  هراومه 
: دنشاب یساسا 

؛ تعیرش تیعماج  تخانش  - 

؛ تعیرش عضو  نامز  تایضتقم  تخانش  - 

؛ تعیرش خوسنم  خسان و  تخانش  - 

؛ تعیرش عضاو  تغل  نابز و  اب  ییانشآ  - 

؛ تعیرش عضاو  دوصقم  دیقم و  قلطم و  اب  ییانشآ  - 

؛ تعیرش تانیابتم  تاهباشتم و  تامکحم و  اب  ییانشآ  - 

؛ باطخ نامز  تاروهشم  تخانش  - 

(2) .تیارد تیاور و  عاونا  اب  ییانشآ  - 

زین هعماج  يربهر  تیادـه و  تردـق  زا  دـیاب  نیـشیپ  طیارـش  رب  نوزفا  دریگ ، هدـهع  هب  ار  ّتنـس  تسایر  هنیدـم ، رد  هیقف  هچ  ناـنچ 
میکح سانش و  نامز  دیاب  هعماج  تیریدم  تهج  دشاب و  هتـشاد  ار  نانمـشد  اب  ندیگنج  ناوت  زین  یمـسج  رظن  زا  دشاب و  رادروخرب 

(3) .دشاب

ص:187

ص 75. هلملا ، ( 1 - ) 1
ص 50 و 51. نامه ، ( 2 - ) 2

ص 129. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ص 50 و  نامه ، ( 3 - ) 3
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نابیطخ ب )

نوچ دراد و  هدهع  هب  هعماج  رد  ار  یقالخا  ینید و  لیاضف  عیزوت  ققحت و  یناگمه ، شزومآ  هفیظو  مکاح  هک  تسا  دـقتعم  یباراف 
يراـی شیاـهراک  اـه و  تیلوئـسم  ماـجنا  رد  ار  وا  اـت  دـنک  یم  فـظوم  ار  یهورگ  تسین ، هـفیظو  نـیا  ماـجنا  هـب  رداـق  ییاـهنت  هـب 

(1) .دنناسر

مدرم زردنا  ظعو و  اب  اهنآ  .دنراد  هدـهع  هب  عامتجا  رد  ار  لیاضف  شرتسگ  یمومع و  شزومآ  هک  دنتـسه  یناسک  نابیطخ  نیاربانب ،
(2) .دنهد یم  جیورت  مدرم  نایم  رد  ار  یندم  لیاضف  دننک و  یم  عناق  ار 

هباطخ دـیامرف : یم  هباطخ  فیرعت  رد  تشون و  ار  هباطخلا  باتک  یباطخ ، فلتخم  ياه  هویـش  هباـطخ و  تیهاـم  نییبت  يارب  یباراـف 
عانقا ببـس  دـنراد ، باـنتجا  اـی  ریثاـت  ّتینأـش  هک  يروما  ۀـمه  رد  نآ  قیرط  زا  هک  یلوق ، يوگو  تفگ  رب  تردـق  زا  تسا  تراـبع 

یم راک  هب  رورـش  رد  ار  نآ  رگ ، هلیح  ناسنا  تاریخ و  رد  ار  نآ  لضاف ، ناسنا  هتبلا  هک  دوش  یم  بطاخم  لـماک  شریذـپ  تسرد و 
(3) .درب

ناگدنسیون ناناد و  یقیسوم  ناگدنناوخ ، نارعاش ، ج )

تـسا نآ  عامتجا ، رد  فانـصا  نیا  يراذگریثأت  تلع  اریز  دنتـسه ، یندم  لیاضف  جیورت  ياه  هار  زا  یکی  هورگ  نیا  یباراف ، رظن  زا 
ۀماع ینعی  دشاب ؛ یم  اهنآ  لّیخت  هوق  لیلد  هب  هکلب  هشیدنا ، قیرط  زا  هن  دارفا ، زا  يرایـسب  يرود  یکیدزن و  ینمـشد و  یتسود و  هک 

.دنتسه تاساسحا  فطاوع و  عبات  مدرم ،

ص:188

ص 53. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 70. نوطالفال ، سماونلا  صیخلت  ( 2 - ) 2

ص 52. هعزتنم ، لوصف  ( 3 - ) 3
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(1) .دشاب یم  لیاضف  حیحصت  تهج  مدرم  ةدوت  رد  ذوفن  ۀلیسو  نیرتهب  یقیسوم ، نحل و  راعشا و  نیاربانب 

هعزتنم لوصف  رد  تسا و  هتـشاگن  ار  ریبکلا  یقیـسوملا  باتک  بطاخم ، رب  نآ  يراذـگریثات  رعـش و  یقیـسوم و  عاونا  هرابرد  یباراف 
تسا و هدیهوکن  دیلپ و  نآ  مسق  هس  هدیدنسپ و  وکین و  نآ  مسق  هس  هک  دنک  یم  میسقت  تمسق  شـش  هب  ار  نآ  يراذگریثأت  رعش و 

نومنهر اـه  یبوخ  تداعـس و  ادـخ و  تفرعم  يوس  هب  ار  اـه  ناـسنا  ۀـشیدنا  رکفت و  يورین  هک  یگدـنناوخ  راعـشا و  زا  هچ  نآ  ره 
(2) .تسا مومذم  دشاب ، نیا  فلاخم  هچ  نآ  ره  تسا و  هدیدنسپ  دزاس ،

( نوردقم  ) ناگدننک شجنس  نارازگراک و  هورگ  - 3

هراشا

نیا  (3) .دوش یم  ناسانـشرتخا  ناکـشزپ و  ناسدنهم ، نارادباسح ، لماش  هک  دنتـسه  نارازگراک  هنیدـم ، رد  یعامتجا  هقبط  نیموس 
یلخاد روما  ریدـقت  میظنت و  يدـصتم  یباراف ، یـسایس  ماظن  رد  اریز  دـنرادروخرب ، يا  هژیو  تیمها  زا  هعماج  ياـضعا  نیب  رد  هورگ 
عیزوت نآ ، ساسارب  هک  دـنراد  هدـهع  رب  مکاح  فرط  زا  ار  هعماج  ییارجا  روما  تیلوئـسم  ینعی  دنتـسه ؛ تلادـع  ساـسا  رب  هعماـج 

كرتشم تاریخ  تخانش  يارب  ناسدنهم  اما  .دریگ  یم  تروص  مدرم  روما  ۀبساحم  تاعانص و  بسانم و  میـسقت  كرتشم و  تاریخ 
امرگ تیعضو  ینیب  شیپ  تهج  دنریگ  یم  رارق  هیرجم  ةوق  نارازگراک و  وزج  هعماج ، رد  نآ  يارجا  تاعانص و  و 

ص:189

ص 53. نامه ، ( 1 - ) 1

ص 54. نامه ، ( 2 - ) 2

ص 55. نامه ، ( 3 - ) 3
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تسا مزال  ضارما ، لرتنک  نادنورهش و  یناور  یمسج و  یتمالس  يارب  اریز  دنریگ ، یم  رارق  نارازگراک  وزج  زین  نامجنم  امرـس ، و 
همه ۀفیظو  نیاربانب  .دنناسر  يرای  هعماج  لماکت  هب  تهج  نیا  رد  ات  دنـشاب  هتـشاد  یهاگآ  بط  ملع  هب  هعماج  دارفا  زا  يا  هدـع  هک 
یلغش تینما  داجیا  تاعانص و  تاریخ و  میـسقت  عیزوت و  ياه  شخب  رد  تلادع  يارجا  نارازگراک ، هژیو  هب  تموکح  ياه  ناگرا 

.دننک لمع  نآ  هب  ارجا  ۀلحرم  رد  ات  دنسانشب  ار  تلادع  لوا  دیاب  سپ  .تسا  یعامتجا  و 

تلادع هیرظن 

لمکا نسحا و  ماظن  دوجو  یهلا ، لدع  ياضتقم  هدش و  قلخ  لامک  ماکحتـسا و  لدع و  تیاهن  رد  یتسه  ناهج  یباراف ، هاگدید  زا 
ناهج  (1) ؛» صقن لالتخا و ال  اهنم و ال  ءیـش  یف  روج  هنا ال  لامکلا و  ماکحالا و  لدعلا و  هیاهن  یلع  يرجی  ملاعلا  :» تسا لمجا  و 
لولعم یتسه  ملاع  اریز  درادن ، دوجو  صقن  لالتخا و  نآ ، ءیش  چیه  رد  دراد و  نایرج  لامک  ماکحتسا و  لدع و  تیاهن  رد  یتسه 

زج يا  هفیظو  تقلخ  فدـه  ساسا  رب  زین  ناـسنا  سپ  .تسا  قلطم  لاـمک  قلطم و  لدـع  دوخ  وا  هک  تسا  ملاـع  راـگدرورپ  لـعف  و 
.درادن هعماج  رد  تلادع  يارجا 

تلادع تیمها 

هراشا

هک هدش  لیکشت   (2)، لضافا ادعس و  رایخا و  زا  هلـضاف  هنیدم  اریز  تسا ، هلـضاف  هنیدم  زراب  یگژیو  تلادع  هک  تسا  دقتعم  یباراف 
هب ندیسر  زج  یفده 

ص:190

ص 22. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
ص 80. هیندملا ، هسایسلا  ( 2 - ) 2
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طباور رد  هنـسح  قالخا  هدش و  مکاح  هعماج  رد  یناسنا  لیاضف  یتسیاب  فده ، نیا  هب  یبایتسد  يارب  سپ  .دـنرادن  یقیقح  تداعس 
تسین و تلیضف  دشابن ، تلادع  رگا   (2) .تسا یناسنا  لیاضف  قالخا و  ءزج  تلادـع ، یباراف ، هاگن  زا  (1) و  .دوش هنیداهن  اه  ناسنا 

بجوم تلادع  یباراف ، هاگدید  زا  نینچ  مه  .دنک  یمن  ادیپ  ققحت  هلـضاف  ۀنیدم  هجیتن ، رد  دوب و  دـنهاوخن  ادعُـس  رایخا و  لضافا و 
نآ ساسا  رب  تاعوضوم  ریاس  هک  تسا  يرایعم  دـننامه  هعماج ، رد  تلادـع  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ هعماـج  رد  تینما  مظن و  موادـت 

، دش جراخ  ّتیروحم  زا  تلادع  یتقو  .دراد  موادـت  زین  هعماج  تینما  ماظن و  تسا ، یقاب  روحم  نیا  هک  یماگنه  ات  دوش و  یم  نییعت 
ماود تلادع  ۀطساو  هب  هنیدم ، تیمکاح  مظن و  ینعی  »(3) ؛  لدعلاب هظوفحم  یقبت  : » دش دهاوخ  يدوبان  هعماج  رد  ماظن  تیمکاح و 

.دنام یم  یقاب  دبای و  یم 

هب لاّعف  لقع  هطـساو  هب  یهلا  نوناق  اریز  تسا ، یندـم  نوناـق  ۀمـشچرس  ساـسا و  أـشنم و  یباراـف ، رظن  رد  تلادـع  رگید ، فرط  زا 
ملاع ماظن  رد  یهلا  لدـع  نوناق  هک  روط  ناـمه  سپ  .دـنک  یم  ادـیپ  يّرـست  مدرم  هب  هلـضاف  هنیدـم  سیئر  قیرط  زا  هنیدـم و  سیئر 
هیقف ای  مالسلا  هیلع  ماما  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ۀطساو  هب  هک  تسا  حرطم  نوناق  نامه  زین  هلـضاف  هنیدم  ماظن  رد  تسا ، يراج 

.دوش یم  ارجا 

رد تلادع  هک  دوش  یم  حرطم  یلصا  لاؤس  نونکا  .تسا  هعماج  رد  تلادع  يارجا  یناسنا ، ره  هفیظو  هک  دش  نشور  همدقم ، نیا  اب 
ات دنهد  ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  نارازگراک  نوردقم  رگید ، ریبعت  هب  دنک ؟ یم  انعم  هنوگچ  ار  تلادع  یباراف  تسیچ و  یباراف  رظن 

؟ دنشاب تلادع  يرجم  یباراف  هاگن  زا 

.دوش یم  یسررب  یباراف  هاگن  زا  هلوقم  دنچ  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 

ص:191

ص 49. هداعسلا ، لیصحت  ( 1 - ) 1
ص 14. هعزتنم ، لوصف  ( 2 - ) 2

ص 60. نامه ، ( 3 - ) 3
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دارفا تلیضف  رد  تلادع  فلا )

ناسنالا لامعتـسا  وه  معا و  رخآ  عون  یلع  لاقی  دق  لدـعلا  :» دـناد یم  تلادـع  اه  ناسنا  نیب  ار  تلیـضف  ققحت  ندربراک و  هب  یباراف 
زا تسا  ترابع  نآ  تسا و  هدمآ  زین  رت  ماع  رگید و  هنوگ  هب  لدـع  ینعی  »(1) ؛  تناک هلیضف  ّيا  هریغ  نیب  هنیب و  امیف  هلیضفلا  لاعفا 
اه ناسنا  طباور  رد  تسا ، یناسفن  هکلم  هک  یلیاضف  ینعی  .دشاب  هک  یتلیـضف  ره  نارگید ؛ دوخ و  نایم  تلیـضف  لاعفا  نتـسب  راک  هب 

، دنک ادیپ  ققحت  نآ  رد  ًالمع  لیاضف  هک  ار  يا  هعماج  ساسا ، نیا  رب  .ددرگ  دنم  تلیـضف  زین  یـسایس  یندم و  هعماج  ات  دوش ، هدایپ 
.دناد یم  هلضاف  ۀنیدم  ار  نآ  یباراف 

يرالاس هتسیاش  رد  تلادع  ب )

، تیلها ساـسا  رب  ...و  تاـماقم  اـه ، یبوـخ  تاـناکما ، لـیبق  زا  هنیدـم ، رد  دوـجوم  تاریخ  هک  تـسا  نآ  تلادـع  یباراـف ، هاـگن  زا 
؛  (2)« هلامئتسال ًایواسم  تاریخلا  هذه  نم  ًاطسق  هنیدملا  لها  نم  دحاو  لکل  ّناف  ...لدعلا  :» دوش عیضوت  دارفا  يدمآراک  یگتسیاش و 

هداد تیلها  تقایل و  بسح  رب  تاریخ ، نیا  زا  يواسم  مهـس  هنیدـم ، لـها  زا  کـی  ره  يارب  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  تلادـع ، ینعی 
بجوم هک  تسا  ّتیلها  صّـصخت و  تراهم و  اریز  تسا ، تلادع  نیع  يرادـم ، صّـصخت  يرالاس و  هتـسیاش  وا  رظن  رد  سپ  .دوش 

نمم دحاو  لک  :» دنک یم  حرطم  ار  لغش » کی  درف ، ره   » لصا یباراف  تهج ، نیا  زا  .دوش  یم  تفرشیپ ، هعسوت و  لامک ، ییافوکش ،
؛» اهب دّرفتی  هدحاو  هعانص  هیلا  ضّوفی  نا  یغبنی  هلضافلا ، هنیدملا  یف 

ص:192

ص 64. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 61. هعزتنم ، لوصف  ( 2 - ) 2
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؛ ددرگ دحاو  لغش  ماجنا  لوغشم  دوش و  راذگاو  راک  کی  وا  هب  هک  تسا  هتسیاش  دنک ، یم  یگدنز  هلـضاف  هنیدم  رد  هک  یـسک  ره 
لغش دنچ  هب  نتخادرپ  درف ، کی  يارب  دیامن ، یقرت  دشر و  دهاوخ  یم  هک  یتلم  يارب  لاح  ره  هب  .تمدخ  ای  دشاب  تسایر  لغش  هچ 
هتشاد ار  عیانص  مولع و  همه  رد  صّـصخت  دادعتـسا  درف  کی  تسین  نکمم  یعیبط  ظاحل  زا  ًالوا  لیلد : هس  هب  تسین ؛ زیاج  نامزمه ،

ار دوخ  شالت  تقو و  مامت  ناسنا  هک  تسا  مزال  صصخت  بسک  يارب  ًایناث  دراد ؛ ار  راک  کی  دادعتـسا  تیلها و  یناسنا  ره  دشاب و 
هب ندیسر  يارب  نیاربانب  .دبای  صـصخت  راک  ود  رد  دهد  یمن  هزاجا  ناسنا  دودحم  رمع  ًاثلاث  دیامن ؛ راک  کی  فورـصم  رـصحنم و 

باختنا ار  داهتجا  لامک و  دـح  رد  صـصخت  کی  طسوتم ، صـصخت  دـنچ  ای  ود  نایم  زا  تسا  رتهب  لاـمک  هعـسوت و  تفرـشیپ ، هُّلق 
(1) .دشاب نارگید  زا  رتداتسا  رت و  تسد  هریچ  رترب ، رتاسر ، راک  نآ  رد  ات  دزادرپب  راک  کی  هب  یکدوک  زا  دیامن و 

تاناکما زا  یمومع  يدنم  هرهب  رد  تلادع  ج )

هکرتشملا تاریخلا  همـسق  یف  نوکی  ًًالوا  لدعلا  :» هنیدـم لها  ۀـمه  نایم  كرتشم  یمومع و  تاریخ  میـسقت  زا  تسا  ترابع  تلادـع 
همارکلا و لاومالا و  همالـسلا و  یه  تاریخلا  کلت  مهیلع و  مُسق  ام  ظفح  یف  کلاذ  دـعب  نم  مث  .مهعیمج  یلع  هنیدـملا  لهال  یتلا 

يرادهگن هنیدم و  لها  ۀمه  نایم  یمومع  تاریخ  میسقت  نامه  تلادع ،  (2) ؛» اهیف وکرتشی  نا  نکمی  یتلا  تاریخلا  رئاس  بتارملا و 
زا دنترابع  زین  كرتشم  یمومع و  تاریخ  تسا و  نآ  ظفح  و 
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تکراـشم ناـکما  هک  يزیچ  ره  یلک  روط  هب  تیـصخش و  تمرح ، تینما ، بصاـنم ، تاـماقم ، بتارم ، یمومع و  لاوما  یتمـالس و 
هب ار  یمومع  تاریخ  دـناوت  یمن  یـسک  چـیه  نادنورهـش ، زا  درف  نیرخآ  ات  هنیدـم  سیئر  زا  نیاربانب  .دراد  دوجو  اـهنآ  رد  یمومع 

یلاها یمامت  درادـن و  ار  اهنآ  ندرک  لامیاپ  صقن و  داجیا  انثتـسا و  دایدزا ، لالحنا ، عانتما ، اـطعا ، قح  زین  دـهد و  صاـصتخا  دوخ 
شزومآ تسایر  ًالثم  دوش ؛ یم  عیزوت  دارفا  تقایل  صّصخت و  ساسا  رب  يواست  نیا  یلو  دنراد ، مهـس  نآ  رد  يواسم  روط  هب  هنیدم 

مهس رادقم  دارفا  تقایل  یباراف ، شرگن  رد  سپ  .دشاب  هتـشاد  ار  نآ  ّتیلها  هک  دوش  راد  هدهع  یـسک  دیاب  هک  تسا  یبتارم  زا  یکی 
.دنراد مهس  نآ  رد  ناگمه  یلو  دنک ، یم  نییعت  ار  اهنآ 

هعماج رد  نوناق  فده  تلادع ، د )

دوجوم تلادع  يرارقرب  زا  تنایص  يرادساپ و  تموکح ، هفیظو  نیرت  مهم  یمومع ، تاریخ  میسقت  زا  دعب  یباراف ، ۀلضاف  هنیدم  رد 
ریغ هنـالهاج و  راـتفر  اـت  تسا  تلادـع  نادنورهـش ، قوقح  زا  تظاـفح   (1) ؛» مهیلع مسق  اـم  ظـفح  یف  ...لدـعلا  :» تسا هعماـج  رد 
راـک هب  تلادـع  زا  يرادـساپ  رد  ار  دوخ  شـالت  یماـمت  اـت  دراد  هفیظو  تموکح  اذـل  .دزیرن  مه  هب  ار  دوـجوم  تیعـضو  هنالـضاف ،

زا تنایـص  تلادع و  نیمأت  هعماج ، رد  نوناق  فدـه  یباراف  هاگن  زا  سپ ، »(2) ؛  مهیف نّکم  ام  مهیلع  ظفحی  اهب  یتلا  لاـعفالا  :» دریگ
نیع دوش ، تازاجم  مرج  باکترا  ةزادـنا  هب  یناج  صخـش  رگا  .شاداپ  تمدـخ و  ازج و  مرج و  بسانت  لاثم ، يارب  .دـشاب  یم  نآ 

زین يور  هدایز  اما  تسا ، تلادع 
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طارفا و یمومع ، تاریخ  زا  ماهـس  عیزوت  رد  روط  نیمه  .دوب  دـهاوخ  مدرم  هب  ملظ  زین  مرج  زا  رتمک  تازاجم  تسا و  مرجم  رب  ملظ 
رد یباراف  هک  تسا  هعماج  رد  نوناق  يارجا  قیداصم  زا  یکی  نیا  .دوب  دهاوخ  تلادع  نیع  تیلها ، ساسا  رب  يواست  ملظ و  طیرفت ،

(1) .تسا هدومن  ثحب  دروم  نیا  رد  لیصفت  هب  هعزتنم  لوصف 

نارو هشیپ  ای  نوّیلام  - 4

هاعرلا و نیحالفلا و  لثم  هنیدـملا  یف  لاومالا  اوبـستکم  مه  نویلاملا  :» دنـشاب یم  نّویلام  یندـم ، عامتجا  تاـقبط  زا  هقبط  نیمراـهچ 
ماد نازرواشک ، دننام  دنراد ؛ هدهع  هب  هنیدـم  رد  ار  لام  باستکا  هک  دنتـسه  یناسک  نّویلام  ینعی  »(2) ؛  مهارجم يرج  نم  هعابلا و 

يراذـگ تسایـس  تراجت ، دـیلوت ، هعماج ، هورگ  نیا  هفیظو  .دنلوغـشم  يداصتقا  لـغاشم  هب  هک  یناـسک  ریاـس  نارجاـت و  نارورپ و 
.دشاب یم  ...و  تایلام  يداصتقا ،

ییاهدمآرد یئزج  عیانـص  نآ  زا  دراد و  هدـهع  هب  ار  یئزج  عیانـص  تسایر  هک  دـناد  یم  یلام  تعانـص  ار  ییاراد  ترازو  یباراف ،
يارب يدرف  ره  دـیاب  .دراد  رایـسب  تیمها  صخـش ، ره  یلام  هلئـسم  یئزج ، عیانـص  رد   (3) .دروآ یم  تسد  هب  یندـم  عاـمتجا  يارب 

هب لام  بسک  هار  رد  ار  دوخ  یعـس  تیاهن  دشیدنیب و  شیوخ  جرخ  لخد و  ياه  هار  رد  دیاب  یمدآ  .دـنک  شالت  شیوخ  تحلـصم 
هک يراک  ره  تسناد  دیاب  سپ  .دشوکب  هار  نیا  رد  وربآ ، ظفح  تّورم و  يراد و  نید  لوصا  تیاعر  اب  دریگ و  راک 

ص:195

ص 62. هعزتنم ، لوصف  ( 1 - ) 1
ص 55. نامه ، ( 2 - ) 2
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يارب هک  دنتـسه  ییاه  هار  رامق ، تسپ و  ياه  تراـجت  یغاـبد و  ًـالثم  تسین ؛ هدیدنـسپ  همه  يارب  هراومه و  دـشاب ، یتعفنم  نآ  رد 
جرخ دـیاب  لوقعم ، هار  زا  لام  بسک  اه و  هار  نیا  زا  بانتجا  تروص  رد  نیاربانب  .تسین  هدیدنـسپ  درمناوج  تّورم و  بحاص  دارفا 

هار رد  هکلب  دنیوگ ؛ یمن  تواخس  ار  باسح  نودب  لام  ششخب  هتبلا  .دشاب  هتشاد  تواخس  دیامن و  شیوخ  لخد  اب  قباطم  ار  دوخ 
(1) .دوش ششخب  دشاب ، هدنریگ  هدنشخب و  ۀتسیاش  هک  لدتعم  ةزادنا  هب  بسانم و 

نازرابم نادهاجم و  - 5

هراشا

(2)« مهیف ّدع  مهارجم و  يرج  نم  هظفحلا و  هلتاقملا و  مه  نودهاجملاو  :» دنشاب یم  نادهاجم  یندم ، عامتجا  تاقبط  زا  رگید  یکی 
اهنآ و رامـش  رد  هک  یناسک  و  یماظتنا ) يورین   ) ماظن نارادـساپ  نانابهگن و  و  شترا )  ) رازراک نارگزیتس  لماش  نودـهاجم  ینعی   ؛

تمدخرد هک  تاعالطا  ترازو  دننام  دنلیخد ؛ ماظن  تینما  نیمأت  رد  يوحن  ره  هب  هک  یناسک  ینعی  دوش ؛ یم  دنتـسه ، اهنآ  دـننامه 
.دننک یم  هفیظو  ماجنا  هلضاف ، هنیدم  سیئر  يربهر  تحت  هعماج و  تینما  هب 

يارب اما  دراد ، یعافد  تردـق  شترا و  هب  زاین  شیوخ ، تینما  نیمأت  یجراخ و  نانمـشد  اـب  هلباـقم  يارب  يروشک  هعماـج و  ره  سپ 
یتینما و تردـق  هب  زاین  ماظن ، لخاد  رد  تلادـع  يارجا  تاناکما و  تردـق و  عیزوت  اه و  شزرا  جـیورت  لـیاضف و  تیبثت  میکحت و 

رایخا و تعامج  زا  هک  هلضاف  هنیدم  رد  یّتح  هک  دوش  یم  هدافتسا  اج  نیا  زا  .دراد  یماظتنا  يورین 
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ص 26. هسایسلا ، ( 1 - ) 1
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.دراد ترورض  یماظتنا  يورین  زین  هدش ، لیکشت   (1) لضافا ادعس و 

نآرق ریبعت  هب  هک  تسا  تهج  نیدب  ای  دشاب : هیجوت  لباق  دناوت  یم  تهج  ود  هب  هلضاف ، هنیدم  رد  یماظتنا  يورین  ترورض  نیاربانب ،
دراد و رارق  هابتشا  اطخ و  ضرعم  رد  مه  زاب  دشاب ، لضافا  ادعس و  رایخا و  زج  هچ  رگا  ناسنا  ٍرسُخ  یَِفل  َناسنِإلا  َّنِإ  ِرصَعلا ، میرک َو 

تسا نکمم  یلو  دراد ، رارق  لضافا  ادعس و  رایخا و  ةرمز  رد  ولو  تلاح ، نآ  رد  هک  دوش  یم  ضراع  ناسنا  رب  تلفغ  تلاح  یهاگ 
ادیپ ترورض  یماظتنا  يورین  روضح  عازن ، زا  يریگولج  يارب  هک  دوش  عقاو  هرجاشم  عازن و  یهاگ  مه  لضافا  ادعـس و  رایخا و  نیب 
ادعـس رایخا و  وزج  ًاتعفد  ناـسنا ، هک  تسا  نیا  هدوب ، یباراـف  رظن  دروم  تهج  نیمه  يوق  لاـمتحا  هب  هک  مود  تهج  اـما  .دـنک  یم 

ار لامک  ياه  هّلپ  جیردت  هب  هعماج  دارفا ، تیبرت  شزومآ و  اب  هکلب  دیآ ؛ یمن  دوجو  هب  ناهگان  مه  هلضاف  هنیدم  دوش و  یمن  لضافا 
تخادرپ و دارفا  تیبرت  شزومآ و  هب  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  مامت  ییابیکش  ربص و  اب  مالسا  ربمایپ  هک  روط  نامه  دنک ؛ یم  یط 
، دوب لماکت  هب  ور  مالـسا  ربمایپ  هلـضاف  هنیدم  هک  لاح  نیع  رد  دروآ و  دوجو  هب  هلـضاف  هنیدـم  ات  دومن  تیبرت  اهرذوبا  اه و  ناملس 

یماظتنا يورین  هب  زاین  مالسا  ربمایپ  یلخاد ، ناقفانم  بوکرس  يارب  سپ  .دنتـشاد  یگدنز  قح  نآ  رد  زین  اه  نایفـسوبا  اه و  لهجوبا 
.تشاد

نم ًاعوط  باوصلل  نوضهنی  اوسیل  نیذلا  ممُالا  ندملا و  لها  نم  نیـصاتعملا  نیدّرمتملا   » دـنک یم  هراشا  بلطم  نیمه  هب  زین  یباراف 
روتسد زا  هک  دنتسه  اه  تما  اه و  هنیدم  مدرم  زا  یهورگ   (2) ؛» لیواَقالاب مهسفنا و ال  ءاقلت 
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ص 80. هیندملا ، هسایسلا  دمحم ، یباراف ، ( 1 - ) 1
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رد نارومأم ، نامکاح و  روتـسد  هن  دـننک و  یم  لمع  باوص  قیرط  رب  تبغر  لیم و  اب  ناـشدوخ  هن  .دـننک  یم  یچیپرـس  تموکح ،
یم داهنـشیپ  ار  بیدأت  سپـس  میلعت و  ادـتبا  نایـصاع ، نالهاج و  صوصخ  هب  هعماج و  حالـصا  يارب  یباراف  نیاربانب  .دراد  رثا  اهنآ 

.دنک

هعماج رد  بیدأت  میلعت و  فلا )

وه میلعتلا  :» داد میلعت  ار  هعماج  دیاب  ادتبا  ریخ ، راک  هب  لمع  یناسنا و  لیاضف  ققحت  هعماج و  حالـصا  تهج  هک  تسا  دـقتعم  یباراف 
.اهرهش اه و  تما  رد  يرظن  لیاضف  داجیا  زا  تسا  ترابع  میلعت  »(1) ؛  ندملا ممالا و  یف  هیرظنلا  لئاضفلا  داجیا 

تادوجوم لاوحا  زا  هک  تسا  یفراعم  مولع و  نامه  يرظن ، لـیاضف  زا  یباراـف ، روظنم  تشذـگ ، لـیاضف  ثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
دنک یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  هفـسلف ، شزومآ  هب  میلعت »  » فیرعت زا  یباراـف ، سپ   (2) .صاخ يانعم  هب  هفـسلف  ینعی  دنک ؛ یم  ثحب 

تادوجوم و لاوحا  هب  ادتبا  ار  مدرم  دیاب  سپ  .دوش  یم  یـشان  لهج  زا  اه  نایـصع  اه و  یتخبدـب  اه ، يراتفرگ  تافالتخا ، مامت  هک 
فالتخا رد  ار  تقیقح  نیا  لاثم  يولوم  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هعماج  حالـصا  هار  رد  ماـگ  نیلوا  نیا  .تخاـس  انـشآ  داـعم  أدـبم و 

ناـبز دـندوب و  لـهاج  رگیدـکی  هتـساوخ  زا  اـما  دنتـساوخ ، یم  روگنا  همه  هک  دروآ ، یم  برع  یمور و  كرت ، سراـف ، درف  راـهچ 
فالتخا دـندش ، هاـگآ  مه  دـصق  زا  هک  نیا  درجم  هب  اـما  دـندروآ ، يور  عازن  فـالتخا و  هب  هجیتن  رد  دنتـسناد و  یمن  ار  رگیدـمه 

.دش فرطرب 
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ص 78. نامه ، ( 1 - ) 1

ص 49. نامه ، ( 2 - ) 2

هیقف تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 363زکرم  هحفص 223 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_198_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_198_2
http://www.ghaemiyeh.com


مرِد کی  يدرم  داد  ار  سک  راچ 

هعماج رد  بیدأت  ب )

ًالماک بلطم  نیا  هب  یباراف  تسین -  یفاـک  اـهنت  شزومآ  میلعت و  هک  نوچ  دـشن -  عقاو  رثوم  هنیدـم  لـها  رب  لـیاضف  میلعت  رگا  اـما 
عیطم یهاگآ ، ملع و  اب  تسا  نکمم  اه  ناـسنا  زا  يرایـسب  تسا و  هعماـج  حالـصا  تیبرت و  ياـه  هار  زا  یکی  میلعت  هک  دراد  هجوت 
هکلب دنوش ، یمن  حالـصا  اهنت  هن  میلعت ، اب  دنـشاب ، هعماج  رد  رهُگدب  ياه  ناسنا  يولوم  لوق  هب  رگا  یلو  دنوش ، هلـضاف  هنیدـم  ربهر 

.دنوش یم  مه  رترورش 

نتخومآ نف  ملع و  ار  رهگدب 

ص:199
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دوش يرای  دنز ، لد  رب  نوچ  ملع 

«. الاک درب  رت  هدیزگ  دیآ ، غارچ  اب  يدزد  وچ  : » فورعم لوق  هب  ای 

یف هیملعلا  تاعانّـصلا  هیقلخلا و  لئاضفلا  داجیا  قیرط  وه  بیداتلا  » .دنک یم  ادیپ  تیعوضوم  بیدأت  یباراف ، رظن  هب  تروص  نیا  رد 
لغش اهراک ، اهرنه ، یقالخا و  لیاضف  دیاب  .تساه  تما  رد  یلمع  تاعانص  یقالخا و  لیاضف  داجیا  قیرط  نامه  بیدأت   (1) ؛» ممالا
راتفر یعانقا  ياه  هویـش  رکذت و  اب  ادتبا  درمـش : یم  رب  یبتارم  زین  اهنآ  داجیا  يارب  یباراف  .دوش  داجیا  هعماج ، رد  اه  صـصخت  اه و 

دارفا و هب  هنیدـم  سیئر  تروصره ، هب  .دومن  راداو  ار  ناراـک  فـالخ  نادرمتم و  دـیاب  اذـل  .راـبجا  هارکا و  اـب  مود  هبترم  رد  دوش و 
رازبا تراهم ، تردـق ، مزال و  يورین  هب  روط  نیمه  دراد و  زاین  هعماج  بیدأـت  رد  شفدـه  ققحت  يارب  يا  هفرح  ینف و  ناصّـصختم 

(2) .دوش یم  قالطا  زین  تما  بّدؤم  هنیدم ، ربهر  هب  تهج  نیا  زا  .تسا  دنمزاین  وکین  ریبدت  گنج و 

يورین طیارـش  نیرت  مهم  یباراف  هاگن  زا  .دوش  یم  راکـشآ  زین  هلـضاف  هنیدـم  رد  یّتح  یماظتنا ، یماظن و  يورین  ترورـض  نیارباـنب 
: زا تسا  ترابع  دوش  یم  نایماظن  يدنمتردق  بجوم  هک  یماظتنا  یماظن و 

.دشاب یم  يرورض  زین  نایهاپس  رب  یلوا  قیرط  هب  (3) و  تسا مزال  هاپس  هدنامرف  مکاح و  يارب  داهج : رب  تردق  یندب و  یتمالس  . 1

ص:200

ص 78. نامه ، ( 2 - ) 1
ص 80 و 81. نامه ، ( 3 - ) 2

ص 55. هعزتنم ، لوصف  ( 4 - ) 3
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ار تینما  نیمأت  نمـشد و  رب  هبلغ  عافد و  گنج و  ياـه  هار  اـه و  کـیتکات  رد  طابنتـسا  تردـق  تراـهم و  ینعی  يرکف : لـیاضف  . 2
.دنشاب هتشاد 

(1) .دنشاب هتشاد  ار  تعاجش  تفص  یتسیاب  یقالخا ، فاصوا  هلمج  زا  دنشاب و  رادروخرب  کین  قالخا  زا  ینعی  یقالخا : لیاضف  . 3

يدازآ رد  دننام ، هدنز  رگا  .تسا  تداعس  هب  مدرم  نادهاجم و  ندیسر  نایماظن ، ياهراک  گنج و  زا  فده  هک  تسا  دقتعم  یباراف 
یم تینما  يدازآ و  هب  مدرم  دنوش  هتشک  رگا  دنا و  هدیسر  دوخ  تساوخ  هب  دنکیرـش و  هدش ، لصاح  نادنورهـش  يارب  هک  یتینما  و 

(2) .تسا هتفای  تسد  يدبا  تداعس  هب  مدرم ، هب  تمدخ  يراکادف و  اب  دهاجم  دوخ  یلو  دنسر ،

اه گنج  عاونا  ج )

هک دنک  یم  هراشا  هنالداع  گنج  عون  تفه  هب  یباراف  هک  دوش  یم  میـسقت  عون  هدزای  هب  اهنآ  بابـسا  فادـها و  ظاحل  زا  اه  گنج 
: تسا هعماج  تداعس  نیمات  اهنآ  فده 

؛ یعافد گنج  . 1

؛ نازواجتم تسد  زا  هتفر ؛ تسد  زا  رهش  ای  قوقح  يریگ  سپزاب  يارب  گنج  . 2

رد مه  تحیـصن  دنتـسین و  تحلـصم  ریخ و  نآ  هجوتم  نانآ  دوخ  هک  ریخ ، ياهراک  ماـجنا  هب  یهورگ  ندرک  راداو  يارب  گـنج  . 3
؛ درادن ریثأت  نانآ 

؛ دننز یم  زاب  رس  تمدخ  ۀفیظو  ماجنا  زا  هک  یناگ  هدرب  اب  گنج  . 4

؛ دننک یم  عانتما  رهش ، لها  قوقح  يادا  زا  رهش  نوریب  رد  هک  یناسک  اب  گنج  . 5

ص:201

ص 73. هداعسلا ، لیصحت  ( 1 - ) 1
ص 81. هعزتنم ، لوصف  ( 2 - ) 2
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؛ دشاب مه  نارگید  تربع  دننکن و  تأرج  نآ  رارکت  رب  ات  تیانج ، نالماع  اب  گنج  . 6

؛ تسا تمحازم  ثعاب  ّرضم و  تیناسنا  يارب  اهنآ  ياقب  هک  ینانمشد  لماک  يدوبان  فده  اب  گنج  . 7

: دریگ یم  ماجنا  ییوج  تذل  ماقتنا و  هبلغ و  فده  اب  هک  تسا  هناملاظ  ياه  گنج  رگید ، گنج  عون  راهچ  اما 

؛ دوش یم  ماجنا  یهاوخدوخ  یبلط و  هاج  یبلط و  تردق  يارب  هک  یگنج  . 1

؛ دریگ یم  تروص  نارگید  رب  هطلس  هبلغ و  يارب  ًافرص  هک  یگنج  . 2

؛ دریگ یم  تروص  مشخ ، ندناشنورف  رطاخ و  شمارآ  ماقتنا و  يارب  هک  یگنج  . 3

(1) .دریگ یم  تروص  نارگید  رب  يزوریپ  زا  ندرب  تّذل  يارب  یگنج  . 4

هلضاف هنیدم  لها  يارآ  - 6

رد يربهر )  ) بلق مان  هب  يدـحاو  زکرم  تحت  نآ  ياضعا  هک  تسا  هدـنز  دوجوم  کی  مسیناـگرا  دـننام  هلـضاف ، هنیدـم  یباراـف ، زا 
یلماوع ساسا  رب  هلـضاف ، هنیدم  مان  هب  دحاو  ّتیلک  نیا  .دنتـسه  دوخ  ةژیو  راک  هب  لوغـشم  دحاو ، یفده  يارب  اضعا  رگید  اب  لماعت 

.دزاس یم  زیامتم  رگید  تاعامتجا  زا  ار  نآ  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب 

گنج دحاو ، نیمزرس  رد  تنوکس  موسر ، نابز و  رد  كارتشا  اهدادرارق ، دحاو ، يربهر  لسانت ، داژن ، تسا  نکمم  عامتجا ، لماوع 
(2) .تسا هلهاج  يارآ  اهنیا  ۀمه  اما  ددرگ ، دحاو  یتّیلم  تحت  یهورگ ، عمجت  بجوم  دشاب و  ...و  رگید  یموق  رب  هبلغ  و 

ص:202

ص 68 و 67. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 151-155. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 2 - ) 2
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زا هتفرگرب  لوصا  ادـخ و  هب  ناـمیا  تفرعم و  دوش ، یم  داـضم  ياـه  هنیدـم  رگید  زا  هلـضاف  هنیدـم  يوهاـم  تواـفت  بجوم  هچ  نآ 
تفرعم و یباراف ، رظن  زا  .تسا  دیاقع  يانعم  هب  اج  نیا  رد  ءارآ »  » هملک .دوش  یم  دای  هلـضاف  هنیدـم  لها  يارآ  مان  تحت  هک  تسوا 
رد هدنز  دوجوم  کی  مسیناگرا  دننامه  ءارآ ، نیا  هطساو  هب  هلضاف  هنیدم  يازجا  .تسا  هلـضاف  هنیدم  رد  عمجت  ساسا  ادخ  هب  نامیا 

هلضاف هنیدم  مدرم  كارتشا  لماع  نیمه  فیصوت  نییبت و  رد  ار  هلـضاف  هنیدم  لها  يارآ  باتک  یباراف  .دنرب  یم  رـس  هب  نواعت  لاح 
نیمه هعماج ، رد  تینما  مظن و  ظفاح  ماجسنا و  تدحو و  لماع  سپ  .تسا  دیاقع  نیا  لیـصفت  باتک ، نیا  یمامت  اذل  .تسا  هتـشون 

: دننادب ار  اهنآ  هلضاف  هنیدم  مدرم  تسا  مزال  هک  تسا  یکرتشم  يارآ 

؛ وا تافص  لوا و  ببس  تخانش  . 1

؛ هدام تروص و  سفن و  لاعف و  لقع  یناوث و  بابسا  تفرعم  . 2

؛ اهنآ تافص  كالفا و  تخانش  . 3

؛ شنیرفآ ماظن  نایرج  داسف و  نوک و  ملاع  تخانش  . 4

؛ رایتخا هدارا و  لاعف و  لقع  ضیف  تالوقعم و  لوصح  تیفیک  سفن و  ياوق  ناسنا و  شنیرفآ  دوجو و  تخانش  . 5

؛ وا هب  یحو  یگنوگچ  لوا و  سیئر  تخانش  . 6

؛ لوا سیئر  نانیشناج  تخانش  . 7

؛ هلضاف یناهج  تموکح  هلضاف و  ياه  تما  تخانش  نآ و  هب  یهتنم  تداعس  نآ و  مدرم  هلضاف و  هنیدم  تخانش  . 8

(1) .اهنآ تبقاع  راک و  ماجنارس  نآ و  لها  يارآ  هلضاف و  ریغ  ياه  تما  اه و  هنیدم  تخانش  . 9

ص:203

ص 146. نامه ، ( 1 - ) 1
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نآ هب  دنـسانش و  یم  ار  روما  نیا  هک  یناسک  .دوش  یم  نییعت  روما  نیمه  اـب  هطبار  رد  نادنورهـش  هاـگیاج  هک  تسا  دـقتعم  یباراـف 
هب دقتعم  هک  یناسک  اما  دنوش ، یم  دای  لضافا  ادعـس و  رایخا و  ناونع  هب  دنریگ و  یم  رارق  هلـضاف  هنیدم  راتخاس  ءزج  دنراد ، داقتعا 

.دنریگ رارق  هلضاف  هنیدم  راتخاس  ءزج  هک  دنرادن  ار  نآ  تقایل  یلو  دنشاب ، هتشاد  روضح  هلضاف  هنیدم  رد  هچ  رگا  دنتسین ، روما  نیا 
هنیدم رد  تداعـس  تخرد  دـشر  تعارز و  محازم  هراومه  هک  دـننام  یم  كاشاخ  راخ و  ای  عرازم  رد  زره  ياه  فلع  ۀـباثم  هب  اذـل 

(1) .دنتسه هلضاف 

هلـضاف هنیدـم  لها  ناـیم  رد  ماجـسنا ، یهد و  ناـمزاس  نودـب  هک  دـنک  یم  یفرعم  تباون »  » ناونع اـب  ار  فلاـخم  دارفا  نیا  یباراـف ،
ّتیلاعف ...و  تمارک  تورث ، هطلـس ، تردق ، بسک  يارب  هلـضاف ، هنیدم  لها  كرتشم  يارآ  هب  داقتعا  مدع  تهج  هب  دـنا و  هدـنکارپ 

راتفر يرکف و  لحارم  ینابم و  اب  رتشیب  ییانـشآ  تهج   ) بلطم لیـصفت  نیاربانب ،  (2) .دنوش یم  بوسحم  هعماج  تافآ  دـننک و  یم 
.دش دهاوخ  نایب  مجنپ  لصف  رد  ناشیا ) اب  هلضاف  هنیدم  سیئر  دروخرب  ةوحن  اهنآ و  یعامتجا 

هلضاف هنیدم  سیئر  موس : راتفگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالساربمایپ  - 1

هراشا

نینچ مه  (3) و  ناسنا شنیرفآ  تقلخ و  زا  فده  هک  تسا  دقتعم  یباراف 

ص:204

ص 87. هیندملا ، هسایسلا  ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

ص 74 و 78. هیندملا ، هسایسلا  ( 3 - ) 3
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ًالوا تسا  مزـال  فدـه ، نیا  ققحت  يارب   (1) .تسا تداعـس  هب  وا  ندیـسر  رهـش ، مان  هب  يدـحاو  لحم  رد  ناسنا  عاـمتجا  زا  فدـه 
هب دوخ  شیپ  زا  یسک  هکاج  نآ  زا  دنک و  لمع  دوش ، یم  تداعـس  هب  لوصو  بجوم  هچ  نآ  هب  ًایناث  دسانـشب و  ار  تداعـس  ناسنا ،

هنیدـم سیئر  امنهار ، دـشُرم و  نیا  .دراد  امنهار  دـشُرم و  هب  زاین  هعماج  اذـل  دـنک ، لمع  دـناوتب  ات  دـبای  یمن  تسد  یتخانـش  نینچ 
يرگید سک  دنمزاین  هجو  چیه  هب  یعامتجا  یسایس -  بتارم  هلسلس  رد  وا  .دراد  رارق  یسایس  تردق  مره  سأر  رد  هک  تسا  هلضاف 

هب شدوخ ، صّصخت  قبط  ار  یسک  ره  دنک و  یم  نیمأت  ار  هعماج  تداعس  وا  .دشاب  یم  اراد  لعفلاب  ار  فراعم  مولع و  ۀمه  تسین و 
(2) .درامگ یم  تسوا  ۀتسیاش  هک  يراک 

اب طابترا  تیلباق  لامک ، لحارم  ندومیپ  اب  هک  هیلاع  عیابط  نابحاص  اهنت  .تسین  یتماق  ره  ةدـنزارب  هلـضاف ، ۀـنیدم  تسایر  ۀـماج  اما 
نم ضیفی  امب  نوکیف  لاعفلا ، لقعلا  طسوتب  هیلا  یحوی  لجوزع ، هللا  نوکیف  :» دنراد ییاناوت  نینچ  دنا ، هدروآ  تسد  هب  ار  لاّعف  لقع 

نوکیف هلیختملا  هتّوق  یلإ  مث  دافتسملا ، لقعلا  طسوتب  لعفنملا  هلقعلا  یلإ  لاّعفلا  لقعلا  هضیفی  لاّعفلا  لقعلا  یلإ  یلاعت  كرابت و  هللا 
وه ناسنالا  اذه  ًارذنم و  ًایّبن  هلیختملا  هتوق  یلإ  هنم  ضیفی  امب  مامتلا و  یلع  ًالقعتم  افوسلیف  امیکح  لعفنملا ، هلقع  یلإ  هنم  ضیفی  امب 

ّهنا لاقی  نا  يذلاوه  هقیقحلا  یف  کلملا   (3) .هداعسلا تاجرد  یلعا  یف  هیناسنالا و  بتارم  لمکا  یف 

ص:205

ص 118. هلضاف , هنیدملا  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
ص 78 و 79. هیندملا ، هسایسلا  ( 2 - ) 2

ص 125. هلضاف ، هنیدملا  لها  يارآ  ( 3 - ) 3
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يادخ ۀیحان  زا  هچ  نآ  ره  سپ  .دنک  یم  یحو  هلـضاف  هنیدم  سیئر  يوس  هب  لاعف  لقع  طسوت  هب  لجوّزع  دنوادخ   (1) ؛» هیلا یحوی 
زا سپـس  دوش و  یم  هضافا  وا  لعفنم  لقع  هب  دافتـسم ، لقع  تطاسو  هب  لاعف و  لقع  ۀـیحان  زا  دوش ، یم  هضافا  لاعف  لقع  هب  لاـعتم 

میکح و دوـش ، یم  هضاـفا  وا  لـعفنم  لـقع  هب  لاـعف  لـقع  زا  هک  یتاـضویف  ۀطـساو  هب  سپ  دوـش ؛ یم  هضاـفا  وا  هلیختم  ةّوـق  هب  نآ ،
تسا و رذـنم  یبن و  دوش ، یم  هضافا  شا  هّلیختم  ةوق  هب  وا  زا  هک  یتاـضویف  ۀطـساو  هب  تسا و  لـماک  لّـقعتم  دـنمدرخ و  فوسلیف و 
هک تسا  یـسک  نآ  تقیقح  رد  هاشداپ  دراد و  رارق  تداعـس  تاجرد  نیرت  یلاـع  تیناـسنا و  بتارم  نیرت  لـماک  رد  یناـسنا  نینچ 

.تسا هتفرگ  رارق  یهلا  یحو  دروم 

يوس هب  ار  مدرم  اـت  دـناد  یم  ار  اـهراک  ءایـشا و  دودـح  هک  ددرگ  یم  ییورین  ناوت و  ياراد  یـصخش  نینچ  یهلا ، یحو  ۀلیـسو  هب 
ود هب  تسایر  اریز  دریگ ، هدهعرب  ار  تسایر  هک  درادن  ار  نآ  تیحالـص  هلـضاف  ۀـنیدم  ياضعا  زا  يوضع  ره  .دـهد  قوس  تداعس 

يراـک ناـنچ  يدارا  تئیه  هکلم و  دـجاو  هک  نآ  مود  دـشاب ؛ ماـقم  نآ  ةداـمآ  تعیبـط  تشرـس و  ثیح  زا  هک  نآ  یکی  تسا : زیچ 
دوخ نکمم  لامک  تیاهن  هب  هک  تسا  ییانثتـسا  ناـسنا  کـی  یـصخش  نینچ  دـشاب ، تساـیر  رنه  رد  صّـصخت  ياراد  ینعی  دـشاب ؛

(2) .دراد ار  یهلا  یحو  تفایرد  یگدامآ  یتلاح  ره  رد  هدیسر و 

داحتا روظنم  .دشاب  هدیسر  تسا ، لاعف  لقع  هب  نتسویپ  هک  يرشب  تداعس  يالعا  ۀجرد  هب  دیاب  هلضاف  هنیدم  ریدم  یباراف ، هدیقع  هب 
لاعف لقع  اب 
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ص 79. هیندملا ، هسایسلا  ( 1 - ) 1
ص 125-122. هلضاف , هنیدم  لها  يارآ  ( 2 - ) 2
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نیا يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  وا  یساسا  شقن  .تسا  هتسباو  لاصّتا  نیا  هب  قلطم ، تداعـس  تسا و  لاصّتا  دوصقم  هکلب  تسین ؛
(1) .دناشکب لاصّتا 

یمن ینامرآ  رهش  تایئزج  هب  یباراف  هک  بلطم  نیا  زار  دیاش  دسیون : یم  دروم  نیا  رد  یناریا  هشیدنا  رد  رهشنامرآ  باتک  ةدنـسیون 
دوخ الاو ، ياه  تلصخ  نیا  اب  يربهر  هک  دشاب  نیمه  رد  دیوگ ، یمن  نخـس  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس و  روما  ةرابرد  دزادرپ و 
دراد يرشب  تاروصت  زا  رتارف  ياه  تیلباق  وا  .تساناوت  تداعس  هب  نآ  يربهر  هعماج و  ریبدت  رد  ینامـسآ ، ضیف  زا  نتفرگ  ماهلا  اب 

شیاه نامرف  هب  نداهن  ندرگ  وا و  هب  دامتعا  اب  یناـمرآ  رهـش  ناـنکاس  .دـناد  یم  ار  یناـمرآ  ۀـعماج  رب  ندـنار  ناـمرف  مسر  هار و  و 
: دیوگ یم  ظفاح  هک  نانچ   (2) «. دنوش یم  راگتسر 

اه لزنم  مسر  هار و  دوبن ز  ربخ  یب  کلاس  هک  دیوگ  ناغم  ریپ  ترگ  نک  نیگنر  هداجس  یم  هب 

: رعاش ریبعت  هب  ای 

دناد يرورپ  هدنب  شور  دوخ  هجاوخ ، هک  نکم  دُزم  طرش  هب  نایادگ  وچ  یگدنب  وت 

انعم و کی  دیفم  یگمه  هک  دوش  یم  هدـناوخ  یبن  سیماونلا و  عضاو  ماما ، لوا ، سیئر  فوسلیف ، قلطم ، کلم  لماک ، یناسنا  نینچ 
(3) .تسا طبترم  مه  هب  هک  دنتسه  یتافص  نیبم  صخش و  کی 

.دراد رظن  رد  ار  وا  فیاظو  کی ، ره  قالطا  زا  یباراف  هکلب  تسین ؛ هحماسم  قافّتا و  يور  زا  هنیدم ، رادـمامز  هب  نیوانع  نیا  قالطا 
سیئر وا  هب 
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ص 222-220. نارهت ، يرشبم ، هللادسا  همجرت  یمالسا ، هفسلف  خیرات  نبروک ، يرناه  ( 1 - ) 1
ص 147. یناریا ، ۀشیدنا  رد  رهشنامرآ  لیصا ، هللا  هجح  ( 2 - ) 2

ص 92 و 93. هداعسلا , لیصحت  ( 3 - ) 3
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تلالد دمان ، یم  ِکلَم  ار  وا  هک  نیا  (1) و  تـسا همه  سیئر  وا  درادن و  تسایر  وا  رب  یناسنا  چیه  هک  تهج  نآ  زا  دوش ، یم  هتفگ 
هب فوسلیف  ماـن  دـشاب و  یم  ناـگمه  لوبق  دروم  اوشیپ و  هک  دوش  یم  هدـناوخ  ماـما  تهج  نآ  زا  دـنک و  یم  وا  رادـتقا  طلـست و  رب 
هک تهج  نآ  زا  دوش و  یم  هتفگ  سیماونلا  عضاو  تسا ، راذگ  نوناق  هک  تهج  نآ  زا  دنک و  یم  تلالد  وا  يرظن  يرکف و  تلیضف 

(2) .دوش یم  هتفگ  یبن  تسا ، لاّعف  لقع  ضیفم 

لوا سیئر  طیارش 

توبث رد  ار  اـهنآ  هک  دراد  رظن  رد  ار  یطیارـش  وا  تساـیر  يارب  یباراـف  .تسا  فوسلیف  ماـما و  ربماـیپ و  هلـضاف ، هنیدـم  لوا  سیئر 
تسا هدمآ  لئان  تسایر  ماقم  هب  دشاب ، هتشاد  ار  طیارش  نیا  رگا  هلـضاف ، ۀنیدم  لوا  سیئر  هک  انعم  نیا  هب  دناد ؛ یم  مزال  وا  تسایر 
تبابط ّنف  هب  فاصّتا  اب  هک  بیبط  دننامه  دنکن ؛ ای  دنک  ادیپ  ققحت  جراخ  رد  وا  تسایر  هچ  تسا ؛ هلـضاف  ۀنیدم  یعقاو  سیئر  وا  و 

رد تباـبط  رازبا  هچ  دـنکن و  اـی  دـنک  هعجارم  وا  هب  راـمیب  هچ  دـنک ؛ یم  زارحا  ًاـتوبث  ار  بیبط  ناونع  ناراـمیب ، ناـمرد  رب  تردـق  و 
دراو هشدخ  بیبط  تبابط  هب  توبث ، ماقم  رد  اهنیا  مادک  چیه  دشابن ، ای  دشاب  رادروخرب  یلام  ناوت  زا  هچ  دشابن و  ای  دـشاب  شرایتخا 
ٌکلم هتعانصب  هتیهامب و  وه  مامالا  وا  ِکلَملا  :» تسا نینچ  زین  دشاب  هتشاد  ار  تسایر  طیارش  هک  هلضاف  ۀنیدم  سیئر  سپ  .دنک  یمن 

یلع هنونواعی  اموق  دجو  عطی ، مل  وا  عیطا  دجوی ، مل  وا  هنم  لبقی  نم  دجو  ءاوس  ٌماما  و 
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ص 78. هیندملا , هسایسلا  ( 1 - ) 1
ص 93-92. هداعسلا ، لیصحت  دمحم ، یباراف ، ( 2 - ) 2
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دریذـپن و ای  دریذـپب  اهنآ  زا  یـسک  هاوخ  دنتـسه ؛ ربهر  ناشتعانـص  تیهام و  هطـساو  هب  ماـما ، لوا و  سیئر   (1) ؛» دـجی مل  وا  هضرغ 
وا تسایر  مدرم  نیب  رد  رگا  اما  تسا ، تباث  وا  تسایر  لاحرهرد  دـننکن ؛ ای  دـننک  يراـی  ار  اـهنآ  یناـسک  دوشن ؛ اـی  دوشب  تعاـطا 

.دشاب رادروخرب  دیاب  زین  يرگید  فاصوا  زا  طیارش ، رب  هوالع  دنک ، ادیپ  ققحت 

.دنک یم  رکذ  ار  طرش  شش  یباراف  هعزتنم ، لوصف  باتک  رد 

؛ دشاب میکح  . 1

؛ دشاب هدیسر  لامک  ۀجرد  هب  وا  لقع  ینعی  دشاب ؛ رادروخرب  مات  لقعت  زا  . 2

داشرا تیاده و  میلعت ، رد  ار  مدرم  دناوتب  ات  دشاب  طلسم  ...و  رعش  هباطخ ، دننام  یعانقا ، ياه  هویش  هب  دشاب و  هتشاد  حیـصف  نابز  . 3
؛ دزاس عناق  یعانقا ، ياه  هویش  اب 

؛ دوش عقاو  لاّعف  لقع  ضیفم  دناوتب  ات  دشاب  هدیسر  لامک  دح  هب  شا  هّلیختم  ةوق  . 4

نمـشد اب  هلباقم  ياه  شور  نونف و  رب  نینچ  مه  دشاب و  هتـشاد  ار  نمـشد  اب  هلباقم  تعاجـش  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  داهج  رب  تردق  . 5
؛ دشاب هاگآ 

.دیامن تکرش  داهج  رد  ًاصخش  موزل ، تروص  رد  دناوتب  ات   (2) دشاب دنم  هرهب  یندب  تمالس  زا  . 6

طیارش نیا  رکذ  زا  دعب  یباراف  .تسا  هدش  رکذ  یتارییغت  كدنا  اب   (4) هلضاف هنیدم  لها  يارآ  (3) و  هیندملا هسایسلا  رد  طیارش  نیا 
ۀنیدم سیئر  يارب 
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ص 37. هعزتنم ، لوصف  ص 97 و  نامه ، ( 1 - ) 1
ص 55. هعزتنم , لوصف  ( 2 - ) 2

ص 79. هیندملا , هسایسلا  ( 3 - ) 3
ص 126. هلضاف , هنیدم  لها  يارآ  ( 4 - ) 4
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هنیدـم لها  يارآ  باتک  رد  یباراف  .دـشخب  یم  ققحت  مدرم  نایم  رد  ار  وا  تسایر  هک  هدرمـش  رب  ار  یفاـصوا  اـه و  یگژیو  هلـضاف ،
: دنک یم  رکذ  تفص  تلصخ و  هدزاود  هلضاف 

؛ دهد ماجنا  یتسرد  هب  ار  دوخ  فیاظو  دناوتب  ات  دشاب  اضعالا  مات  . 1

؛ دشاب لاقتنالا  عیرس  مهف و  شوخ  . 2

؛ دوشن یشومارف  راچد  یناسآ  هب  دیامن و  ظفح  یبوخ  هب  دونش ، یم  دنیب و  یم  دمهف و  یم  هچ  نآ  ات  دشاب  هظفاح  شوخ  . 3

؛ دشاب یّلع  طباور  كرد  بلاطم و  طبر  هب  رداق  تناطف و  اب  دنمشوه و  . 4

؛ دنک یهارمه  يو  اب  شا  هشیدنا  راهظا  رب  لماک  روط  هب  شنابز  دشاب و  نایب  شوخ  . 5

؛ دشاب مّلعت  میلعت و  راد  تسود  . 6

؛ دشاب رود  بعل  وهل  زا  عبّطلاب  دشابن و  صیرح  تاحوکنم  ندیماشآ و  ندروخ و  رد  . 7

؛ دشاب تمارک  راد  تسود  سفنلاریبک و  . 8

؛ دشاب نایوگ  غورد  غورد و  نمشد  نایوگ و  تسار  یتسار و  راد  تسود  . 9

؛ دشاب انتعا  یب  رانید  مهرد و  ایند و  عاتم  هب  . 10

؛ دشاب روج  ملظ و  نمشد  تلادع و  راد  تسود  . 11

(1) .دشاب رادروخرب  يوق  ةدارا  زا  مّمصم و  عاجش و  . 12

.دنک یم  هفاضا  زین  رگید  تلصخ  راهچ  هناگ ، هدزاود  ياه  تلصخ  نیا  رب  هوالع  هداعسلا  لیصحت  باتک  رد  یباراف 

؛ دشاب هدش  تیبرت  شترطف  اب  قباطم  تاداع  سماون و  رب  . 13

ص:210

ص 127 و 128. نامه , ( 1 - ) 1
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؛ دشاب داقتعالا  حیحص  شیوخ  نییآ  هب  . 14

؛ دشاب نآ  رب  قبطنم  شراتفر  لامعا و  دشاب و  هتشاد  یلمع  مازتلا  شیوخ  نییآ  هب  . 15

(1) .دشاب دنب  ياپ  روهشم  لیاضف  اه و  شزرا  هب  . 16

ياراد هک  یسک  .تسا  سیئر  يرطف  یتاذ و  روما  هناگ ، هدزناش  ياه  تلـصخ  تافـص و  هک  تسا  نیا  تافـص  طیارـش و  نایم  قرف 
سپ .دـبای  ّتیلعف  وا  تسایر  ات  دـنک  لیـصحت  ار  طیارـش  دـیاب  اما  تسا ، تسایر  هدامآ  وا  ترطف  تعیبط و  دـشاب ، اـه  تلـصخ  نیا 

یم لوا  سیئر  نیشناج  دروم  رد  یباراف  هک  دوش  یم  طابنتـسا  اج  نآ  زا  بلطم  نیا  دنتـسه و  یباستکا  طیارـش  یتاذ و  اه  تلـصخ 
دهاوخ مود  سیئر  وا  دومن ، لیـصحت  زین  ار  طیارـش  شندش ، گرزب  زا  دعب  یلو  دـش ، هتفای  اه  تلـصخ  نیا  اب  یناسنا  رگا  دـیامرف :

هک نانچ  هتـشاد ؛ رظن  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  طیارـش ، فاصوا و  نیا  نایب  زا  یباراـف  هک  تسا  رکذ  لـباق   (2) .دوب
بلاطم لیـصفت  زا  مالک ، هلاطا  زا  زیهرپ  تهج  اـم  یلو  .دوش  یم  یحو  وا  هب  تسا و  رذـنم  یبن و  لوا ، سیئر  دـیامرف : یم  ًاـحیرص 

.مینک یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  هدومن و  يراددوخ  یباراف ، هاگن  زا  لوا  سیئر  ّتیصخش  فاصوا و  طیارش و  نوماریپ 

( مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا   ) لثامم هعبات  تسایر  - 2

هراشا

، تسوا دـننامه  لاوحا  همه  رد  هک  یـسک  وا  زا  دـعب  دـیامن ، تافو  لوا  سیئر  هچ  نانچ  : » دـنک یم  حیرـصت  هلملا  باتک  رد  یباراف 
ریدقت عیرشت و  هب  دناوت  یم  هدش ، لوا  سیئر  نیشناج  هک  یصخش  نینچ  .ددرگ  یم  يو  نیشناج 

ص:211

ص 95. هداعسلا , لیصحت  ( 1 - ) 1
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زا يرایـسب  دناوت  یم  هکلب  دنک ؛ یمن  افتکا  مه  رادقم  نیا  هب  هتبلا  .دزرو  تردابم  هدرکن ، نایب  ار  نآ  مکح  لوا ، سیئر  هک  يدراوم 
نیا هک  تسا  یعیبط  .دنزب  عیرـشت  هب  تسد  نآ ، فالخرب  دهد و  رییغت  ار  لوا  سیئر  طسوت  هدش  عیرـشت  هدـش و  ردـقم  تاعوضوم 
هدرک اطخ  لوا  سیئر  هک  لیلد  نیا  هب  هن  تسا ؛ حلـصا  وا  نامز  رد  عیرـشت  نیا  دـنادب  هک  تسا  یتروص  رد  لوا ، سیئر  نوناق  رییغت 
عضو ار  يزیچ  مه  مود  سیئر  دوب و  حلصا  شدوخ  نامز  رد  هک  دوب  هدرک  عضو  ار  يزیچ  لوا  سیئر  هک  تهج  نیا  هب  هکلب  تسا ،
نامه درک ، یم  كرد  ار  شنیـشناج  نامز  مه ، لوا  سیئر  رگا  هک  يروط  هب  تسا ؛ حلـصا  لوا ، سیئر  ناـمز  زا  دـعب  هک  دـنک  یم 

(1)« .دومن یم  لامعا  ار  تارییغت 

اب دزادرپ و  یم  لثامم  يربهر  نییبت  هب  یعیـش  مالک  رظنم  زا  ترابع  نیا  رد  یباراف  دـسر  یم  رظن  هب  : » دـسیون یم  اـینرجاهم  نسحم 
(2) .دراذگ یم  شیامن  هب  عّیشت  رد  ار  تماما  هفسلف  دهد ، یم  هئارا  نآ  يارب  هک  ییاه  یگژیو 

یتروص هدـش ، لـئاق  بولطم  سیئر  ربهر و  يارب  هک  یـصئاصخ  فاـصوا و  نیا  اـب  یباراـف  : » دـسیون یم  رادـقح  رغـصا  یلع  رتکد 
(3) «. دراد یم  هضرع  ار  هعیش  تماما  زا  یفسلف 

هعیـش ماما  رب  ار  تسا ) نوطالفا  هاش  فوسلیف  نامه  هک   ) هلـضاف هنیدـم  سیئر  یباراف  : » دـسیون یم  تقیقح  قداـص  دیـس  نینچ  مه 
(4) «. دزاس یم  قبطنم 

رب يا  هیـضرف  نتخاس  يوس  هب  ار  ام  تسا  نکمم  هک  تفای  يرـصانع  ناوت  یم  یباراف  راثآ  رد  هک  تسا  دـقتعم  ینامرک  زانرف  رتکد 
هک داینب  نیا 

ص:212
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ص 237. یباراف , یسایس  هشیدنا  این , رجاهم  نسحم  ( 2 - ) 2

ص 65. یناریا , هشیدنا  رد  یسایس  تردق  رادقح , رغصا  یلع  ( 3 - ) 3
ص 190. هعیش , یسایس  هشیدنا  رد  تردق  عیزوت  تقیقح , قداص  دیس  ( 4 - ) 4
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یتالیوأت اـب  تسا  نکمم  دـنک و  یم  يربهار  دراد ، رایـسب  ياـه  يراـگزاس  یمالـسا  توبن  هیرظن  اـب  یباراـف ، هلـضاف  ۀـنیدم  سیئر 
(1) .داد قیبطت  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  تموکح  اب  ار  لوا  سیئر  نیشناج  ياسؤر 

رتکد هک  دنا  هتفگ  نخس  هعیش ، بهذم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  لثامم ، ياسؤر  قیبطت  زا  ناسانـش ، یباراف  ۀمه  هصالخ 
.دریگ یم  هجیتن  ار  قوف  ۀیضرف  نایاپ ، رد  دنک و  یم  رکذ  ار  همه  لاوقا  ینامرک ، زانرف 

، دشاب هتـشاد  رظن  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  نامه  لثامم ، مود  سیئر  زا  یباراف  هک  نیا  رب  یعطق  لیلد  ام  لاحره ، هب  یلو 
باتک ۀـمه  رد  یباراـف  يارآ  عومجم  زا  اـما  درادـن ، دوجو  یعطق  لـیلد  مه  یباراـف  ندوب  هعیـش  لـصا  رد  هک  روط  ناـمه  میرادـن ؛
.تسا هدـش  ذـخا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  يوگلا  زا  یباراـف  ِمود  سیئر  هک  دروآ  تسد  هب  يدـهاوش  لـیالد و  ناوت  یم  شیاـه ،

.مینک یم  یسرّرب  ار  بلطم  نیا  ّهلدا  نونکا 

مالسلا مهیلع  يده  همئا  رب  لثامم  سیئر  قابطنا  فلا )

لوا لیلد 

طرـش رد  هک  دـنک  یم  فیـصوت  لوا  سیئر  دـننامه  ار  لوا  سیئر  نیـشناج  یباراـف  دـش ، رکذ  هلملا  باـتک  زا  هک  قوف  تراـبع  رد 
لوا سیئر  دننامه  تحلـصم ، ساسا  رب  رییغت  عیرـشت و  لیبق  زا  تعیرـش ، نید و  روما  یلوتم  یهلا و  ضیف  عبنم  هب  لاصّتا  تمکح و 
لوا سیئر  اهنت  دیامرف  یم  هیندملا  هسایسلا  باتک  رد  هکلب  تسا ؛ هدرواین  نایم  هب  نخـس  مود  سیئر  هب  یحو  زا  هاگ  چیه  اما  تسا ،
ینعی تـسا ؛ لوا  سیئر  زا  یــشان  دـنیآ ، یم  لوا  سیئر  زا  دــعب  هـک  اـه  تساـیر  ریاـس  یلو  تـسا ، هـتفرگ  رارق  یهلا  یحو  دروـم 

ار دوخ  ّتیعورشم 

ص:213
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لقعلا طسوتب  ناسنالا  اذه  یلا  یحوملا  وه  لوالا  ببـسلا  ّنا  :» تساهنآ تسایر  تیوه  دجوم  لوا  سیئر  دنریگ و  یم  لوا  سیئر  زا 
هلمج دهاش ، لحم   (1) «. اهنع هنئاکو  هذـه  نع  هرخأتم  هیناسنالا  تاسائرلا  رئاس  یلوالا و  هسایرلا  یه  ناسنالا  اذـه  هساـیر  لاـعفلا و 

یم ذـخا  لوا  سیئر  زا  ار  دوخ  ّتیوه  تسا ، لوا  سیئر  زا  رخأتم  هک  یناسنا  ياه  تساـیر  یقاـب  ینعی  تسا ؛ ...تاـسائرلا » رئاـسو  »
یم لوا  سیئر  زا  ار  دوخ  ّتیوه  ّتیعورشم و  تسایر و  تیدوجوم  ینعی  تسا ؛ يدیلک  هلمج  اج  نیا  رد  اهنع » هنئاکو   » هلمج .دنک 

.دوش یم  یشان  اهنیا  تیوه  مامت  تسایر و  وا  مودق  ضیف  زا  دریگ و 

دروم رد  هعیـش  هدیقع  نامه  ًانیع  نیا  تسا و  لوا  سیئر  دـننامه  طیارـش  یقاب  رد  یحو ، زج  هب  مود  سیئر  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 
لها يارآ  باتک  زا  مود ) ياسؤر  لوا و  سیئر  نایم  تلثامم  ییاتمه و  ینعی   ) هدیقع نیا  هتبلا  .دـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا 

طیارـش نامه  مود ، سیئر  ینعی   (2) ؛» هلیختملا ههج  نم  دادـنالا  نود  :» دـیامرف یم  هک  اج  نآ  دوش ؛ یم  تفاـیرد  زین  هلـضاف  هنیدـم 
، هّلیختم ةوق  قیرط  زا  لوا  سیئر  هک  اـنعم  نیا  هب  .دـشاب  لوا  سیئر  دـننامه  هّلیختم  ةوـق  تهج  زا  هک  نیا  نودـب  دراد ؛ ار  لوا  سیئر 

یلا هنم  ضیفی  امبو  :» دـنک یم  یحو  لوا  سیئر  هلیختم  يا  هوق  هب  لاعف  لقع  قیرط  زا  دـنوادخ  دریگ و  یم  رارق  لاـعف  لـقع  ضیفم 
(3) «. ًارذنم ًایبن  هّلیختملا  هتوق 

ترابع رد  یباراف  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دوش ، یم  هضاـفا  ربماـیپ  ۀـلیختم  هوق  هب  یهلا  یحو  هک  یباراـف  هاگدـید  نیا  هب  هجوت  اـب  سپ 
نامه مود ، ياسؤر  ینعی  دنک ؛ یم  یفن  مود  ياسؤر  زا  ار  یحو  هلیختملا » ههج  نم  دادنالا  نود  »

ص:214

ص 80. هیندملا ، هسایسلا  دمحم ، یباراف ، ( 1 - ) 1
ص 129. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 2 - ) 2
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یمن لزان  مود  ياسؤر  هب  یحو  اهنت  دنتـسه و  لوا  سیئر  دـننامه  لـمع ، فادـها و  تـالامک و  رد  دـنراد و  ار  لوا  سیئر  طـیارش 
اب اهنآ  تلثامم  هکلب  درادـن ؛ لاّعف  لقع  اب  یطابترا  هدرکن و  دـشر  هّلیختم  ةوق  تهج  زا  مود  ياسؤر  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  .دوش 

لاعف لقع  اب  تسا  نکمم  دـنراد و  رارق  لوا  سیئر  زا  دـعب  ّتیناسنا ، لامک  بتارم  نیرتالاب  رد  اهنآ  هک  تساـنعم  نیدـب  لوا  سیئر 
مود ياسؤر  تینیع  هک  نیا  مالک  هصالخ  .دـنک  یم  یفن  ترابع ، نیا  اب  ار  یحو  ناونع  هب  طابترا  یباراف  اما  دنـشاب ، هتـشاد  طابترا 
ریبعت هب  .دشاب  یم  هعیـش  دیاقع  اب  قبطنم  یحو ، زج  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   ) لوا سیئر  اب  مالـسلا ) مهیلع  يدـه  همئا  )
ذخا مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  يوگلا  زا  هلـضاف ، هنیدـم  مود  ياسؤر  دـنک  یم  تباث  هک  تسا  يدـهاوش  زا  یکی  بلطم  نیا  رگید ،

.دنا هدش 

مود لیلد 

راهطا همئا  تایـصوصخ  زا  رگید  یکی  هیندـملا  هسایـسلا  رد  یباراف  هک  تسا  نیا  هعیـش  همئا  رب  لثامم  ياسؤر  قابطنا  رب  مود  لـیلد 
، لوا سیئر  طیارـش  نامه  اب  ددـعتم  ناربهر  يدـحاو ، نامز  رد  هک  دـتفا  قافتا  نینچ  هاگره  دـنک : یم  ناـیب  نینچ  ار  مالـسلا  مهیلع 

هاـشداپ کـی  مکح  رد  اـهنآ  ۀـمه  هلـضاف ) ةروـمعم  هلـضاف ، تما  هلـضاف ، هنیدـم   ) هناـگ هـس  ياـه  ماـظن  زا  یکی  رد  دـنوش ، تفاـی 
مهسوفن ّناف  رخآ  دعب  ًادحاو  نامزالا  یف  اولاوت  اذا  مهریِـس و  مهتدارا و  مهـضارغا و  مهّمه و  قافتال  دحاو ، کلمک  نوکت  :» دنتـسه

وه اهعّرش  دق  هعیرـش  ّریغی  نأ  دحاولل  زوجی  ّهنأ  امک  یـضاملا و  هریـس  یلع  رباغلا  لوالا و  هریـس  یلع  یناثلا  نوکی  هدحاو و  سفنک 
هاشداپ کـی  مکح  رد  همه   (1) ؛» ریغلا لاحلل  ًادـهاشم  ناکول  هسفن  یـضاملا  نال  ...رخآ  تقو  یف  اهّریغت  حلـصالا  يأر  اذإ  تقو  یف 

، دنتسه

ص:215
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لثم اهنآ  سوفن  زین  دـنوش  رهاظ  یلاوتم  ياه  ناـمز  رد  یپرد  یپ  هاـگره  تسا و  یکی  اـهنآ  ةدارا  فادـها و  رادرک و  راـتفر و  اریز 
هک روط  نامه   (1) .درک دهاوخ  يوریپ  هتـشذگ  شور  زا  هدـنیآ  دـنک و  یم  لمع  یلوا  ةریـس  ساسا  رب  یمود  تسا و  دـحاو  سفن 

نامز رد  رت  مهم  تحلـصم  تروص  رد  دوب ، هدروآ  تحلـصم  ساـسا  رب  یناـمز و  رد  شدوخ  هک  ار  یتعیرـش  دـناوت  یم  لوا  سیئر 
نامه نیع  لوا  سیئر  اریز  دهد ، رییغت  ار  تعیرـش  تحلـصم ، كالم  نیمه  ساسا  رب  دـناوت  یم  مه  وا  نیـشناج  دـهد ، رییغت  رگید ،

.دوب یم  وا  نامز  رد  رگا  درک ، یم  ار  نیشناج  راک 

ناشلمع فادها و  دنا و  هدش  قلخ  دحاو  رون  زا  اهنآ  .تساهنآ  تدحو  نیمه  مالـسلا  مهیلع  رـشع  ینثا  همئا  ةرابرد  نایعیـش  ةدیقع 
هدـمآ هریبک  ۀـعماج  ترایز  رد  هک  نانچ  .داد  یم  ماجنا  ار  وا  لمع  نامه  دوب ، یم  يرگید  ياج  هب  مادـک  ره  رگا  .تسا  دـحاو  زین 

رون امش و  حاورا  هک  مهد  یم  یهاوگ  ضعب ؛» نم  اهـضعب  ترهط  تباط و  هدحاو  مکتنیط  مکرون و  مکحاورا و  ّنا  ...دهـشا  :» تسا
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نینچ  مه  .دنرگیدکی  نیع  رهاط  بیط و  تاوذ  نآ  تسا و  یکی  نیرهاط  همئا  امـش  كاپ  تنیط  امش و 

(2) «. اهناصغا نیسحلا  نسحلا و  اهعرف  تنأ  اهلصأ و  انأ  هدحاو ، هرجش  نم  تنأ  انأ و  تقلُخ  یلع  ای  : » دیامرف یم  هلآ 

موس لیلد 

یم یباراـف  هک  تشذـگ  لوا  سیئر  ثحب  رد  هک  تسا  ناـمه  مالـسلا  مهیلع  هعیـش  همئا  رد  لـثامم  ياـسؤر  قاـبطنا  رب  موـس  لـیلد 
مدرم هچ  .هن  ای  دبایب  ار  تردق  رازبا  هچ  هن و  ای  دشاب  هتشاد  تسایر  هچ  تسا ؛ ِکلَم  ِکلَم ، دیامرف :

ص:216

.تشذگ نآ  رکذ  هک  هدمآ  مه  هلملا  باتکرد  بلطم  نیا  نیع  ( 1 - ) 1
ص 68. لوا ، ج  همکحلا ، نازیم  بختنم  ( 2 - ) 2
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یم هفاـضا  مه  ار  ماـما »  » هملک هداعـسلا  لیـصحت  رد   (1) .هن اـی  دوش  عقاو  مارتـحا  مارکا و  دروـم  هچ  هن و  اـی  دـنریذپب  ار  وا  تساـیر 
هماما لیزیال  ...عطی  مل  وا  عیطا  دـجی  مل  وا  هنم  لبقی  نم  دـجو  ءاوس  ماما  کـلم و  هتعانـصب  هتیهاـمب و  وه  ماـمالا  وا  کـِلَملاف  :» دـنک

.ددرگ یمن  لیاز  وا  تماما  دنریذپن ، ای  دنریذپب  مدرم  هچ  تسا ؛ ماما  ماما ، ینعی   (2) ؛» مامالا

دروم نیا  رد  ینامرک  زاـنرف  رتکد   (3) «. ادعق وا  اماق  ناماما  نیـسحلاو  نسحل  ا  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  نانچ 
یم طقف  تیعر  یب  هاشداپ  هقیقحلاب و  ِکلَم  سپ  دیدرگ ، دهاوخ  قّقحتم  ًاعطق  لوا  سیئر  دوجو  اب  هلـضاف  ۀـنیدم  رگا  : » دـسیون یم 

هقیقحلاب ِکلَم  دباین ، تنطلـس  يارب  یکُلم  ماما ، رگا  یّتح  زین  تماما  زا  هعیـش  ریـسفت  رد  .ددرگ  قالطا  مود  هجرد  ياسؤر  هب  دناوت 
(4) .ددرگن ای  ددرگ  مارکا  دباین و  ای  دبای  طلست  یموق  رب  رگا  یتح  ار ؛ يرگید  هن  دبیز ، ار  وا  طقف  تموکح  يادر  تسوا و 

مراهچ لیلد 

ًالماک هعیـش  يرکف  ینابم  اب  هک  دنک  یم  شیاتـس  يا  هنوگ  هب  ار  وا  دـعب  دـنک و  یم  انعم  ار  ماما  هملک  هداعـسلا  لیـصحت  رد  یباراف 
ناف هضرغ  لبقتملا  وا  هل  امک  لبقتملا  اما  وه  لبقتی و  هب و  متؤی  نم  یلع  لدـی  اّمناف  برعلا  هغل  یف  مامالا  ینعم  اـماو  :» دراد تقباـطم 
یه هتعانـص  تناک  ...قالطالا  یلع  ًـالبقتم  نکی  مل  هیهاـنتم  ریغ  یه  یتلا  تاعانـصلا  لـئاضفلا و  لاـعفالا و  عیمجب  ًـالبقتم  نکی  مل 

مظعا

ص:217

ص 37. هعزتنم ، لوصف  ( 1 - ) 1
ص 97. هداعسلا ، لیصحت  ( 2 - ) 2

ص 93. ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  ( 3 - ) 3
ص 271. یباراف ، یسایس  هفسلف  ینامرک ، زانرف  ( 4 - ) 4
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برع تغل  رد  ماما  يانعم  اـما   (1) ؛» هوق مولعلا  مظعا  هملع  هوق و  رکفلا  مظعا  هترکف  هوق و  لـئاضفلا  مظعا  هتلیـضف  ًهوق و  تاعانـصلا 
وا فدـه  ضرغ و  ای  وا  لامک  ای  هک  تسانعم  نادـب  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  لوبق  دروم  هدـش و  اوشیپ  هک  یـسک  رب  دـنک  یم  تلـالد 

یمن دـشابن ، لوبق  دروم  درادـن ، یمامت  هک  ییاهرنه  لیاضف و  اـهراک و  عیمج  اـب  رگا  سپ  .تسا  هتفرگ  رارق  ییاوشیپ  لوبق و  دروم 
وا یلو  دنـشاب ، هتـشادن  لوبق  مدرم  هچ  رگا  دنـشاب ؛ هتـشاد  لوبق  یـضعب  تسا  نکمم  هکلب  تسین ؛ لوبق  دروم  اقلطم  هک  تفگ  ناوت 
وا رکف  تردق  تسا و  لیاضف  نیرت  يوق  وا  تلیـضف  تساهرنه و  نیرت  میظع  تردق ، رظن  زا  وا  رنه  اریز  تساه ، ناسنا  نیرت  لماک 

.تسا رتالاب  همه  زا  وا  ملع  تردق  تسا و  رتشیب  اهرکف  همه  زا 

هک یتراـبع  نآ  ًاـصوصخم  دـشاب ؛ هتـشاد  یقادـصم  دـناوت  یمن  هعیـش ، همئا  زج  شیاتـس ، هنوگ  نیا  هک  دوش  یم  هظحـالم  نیارباـنب 
اذـل .درادـن  یمامت  هک  تسا  دایز  ردـق  نآ  ماما  ياهرنه  لیاضف و  هک  انعم  نیدـب  دـناد ؛ یم  یهاـنتمریغ  ار  ماـما  ياـهرنه  لـیاضف و 

نب ماشه  تانایب  دای  هب  ار  ام  دـنک ، یم  نایب  دوخ  هلـضاف  هنیدـم  مکاح  سیئر و  يارب  یباراف  هک  یفاصوا  : » دـسیون یم  همعن  هللادـبع 
یخس رت ، عاجش  رتاناد ، دوخ ، ةرود  مدرم  مامت  زا  موصعم و  دیاب  ماما  دیوگ : یم  هدرک و  نایب  ماما  فاصوا  رد  هک  دزادنا  یم  مکح 

ماما .دشاب  نارگید  زا  لضفا  دیاب  ماما  هک  هدرک  لالدتسا  بلطم  نیا  هب  ناشتماما  يارب  زین  ام  ۀمئا  هک  نانچ   (2) .دشاب رت  فیفع  رت و 
هللارماب مهملعا  هیلع و  مهاوقا  رمالا  اذهب  سانلا  ّقحا  ّنا  سانلااهیا ، :» دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

ص:218

ص 93. هداعسلا ، لیصحت  ( 1 - ) 1
ص 413. هعیش ، هفسالف  همعن ، هللادبع  ( 2 - ) 2
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(1) .تسا دنوادخ  ياهروتسد  هب  ناشیا  نیرتاناد  نیرتاناوت و  تفالخ ، يارب  نامدرم  نیرتراوازس  مدرم ! يا  هنم ؛»

مجنپ لیلد 

همئالا ءالؤه  نم  دـحاو  یـضم  اذا  اماو  :» دـیامرف یم  مود  سیئر  فیـصوت  زا  دـعب  هلملا ، باتک  رد  یباراـف  هک  تسا  نآ  مجنپ  لـیلد 
یکی هک  ینامز   (2) ؛» هقفلا هعانـص  یلا  ...جـیتحا  لاوحالا  عیمج  یف  هلثم  وه  نم  هفلخی  مل  هقیقحلا و  یف  كولملا  مه  نیذـلا  راربالا 

نیا رد  ددرگن ، نیـشناج  تسوا ، دننامه  لاوحا  همه  رد  هک  یـسک  درذـگرد و  دنتـسه  یقیقح  ناهاشداپ  هک  وکین  نایاوشیپ  نیا  زا 
.ددرگ وا  نیشناج  هیقف  ات  دوش  یم  ادیپ  هقف  ملع  هب  زاین  ماگنه 

همئا راربا و  همئا  دنک و  یم  هدافتـسا  نایعیـش  صاخ  حالطـصا  زا  یباراف  هک  مینیب  یم  رگید  ددعتم  دراوم  رد  نینچ  مه  اج و  نیا  رد 
راب اهدص  هعیـش  بتک  رد  هک  نانچ  دننک ؛ یم  قالطا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  نایعیـش  طقف  هک  تسا  یحالطـصا   (3) يده

(4) .تسا هدش  رکذ 

لثامم سیئر  فیاظو  طیارش  فاصوا ، ب )

طیارـش و دروم  رد  اما  دوش ، یم  صخـشم  یباراف  یـسایس  ۀفـسلف  رد  تماما  هاگیاج  يدودـح  اـت  هناـگ ، جـنپ  ۀـلدا  نیا  هب  هجوت  اـب 
طیارش و تالامک ، رد  لثامم ، ۀعبات  ياسؤر  هک  دوش  یم  هدافتسا  یباراف  ياه  باتک  زا  اهنآ ، فیاظو 

ص:219

ص 116. همامالا ،) باتک  ، ) ج 25 راونالا ، راحب  هبطخ 127 و  هغالبلا ، جهن  ( 1 - ) 1
ص 50. هّلملا ، ( 2 - ) 2

ص 45 و 46. نامه ، ( 3 - ) 3
....و هرظانلا  قئادح  یناث ؛ دیهش  لئاسر  ص 243 و  هقفلا ، رهاوج  جارب ، نبا  .ر ك : هنومن  يارب  ( 4 - ) 4
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(1) .دـنک یم  یفن  لثامم  ياسؤر  زا  ار  نآ  یباراف  هک  یحو  زج  هب  دـنرادن ؛ یقرف  چـیه  وا  اب  دنتـسه و  لوا  سیئر  لثم  اه ، تلـصخ 
يدـه همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  زا  معا  لوا  سیئر  هعزتنم  لوصف  هلـضاف و  هنیدـم  لـها  يارآ  باـتک  رد  تهج  نیازا 
سیئر نیع  لاوحا ، عیمج  رد  لثامم ، ياسؤر  هک  لیلد  نیا  هب  هتفرگ ؛ رارق  مود  هاگیاج  رد  تنس  سیئر  هدش و  هتفرگ  مالـسلا  مهیلع 
عـضاو لوـالا و  سیئرلا  فوـسلیفلا و  ینعم  ّنا  نیبـتف   (2) .لاوحـالا عیمج  یف  هلثم  وه  نم  هتاـف  دـعب  لوا ) سیئر   ) هفلخ اذاـف  :.» دـلوا

(3) «. دحاو هلک  ینعم  مامالا  سماونلا و 

زا نیاربانب  .تسا  هتفرگ  رارق  موس  هاگیاج  رد  تنـس  سیئر  مود و  هاگیاج  رد  لثامم  ياسؤر  هیندـملا  هسایـسلا  هلملا و  باتک  رد  اما 
نیمه دنشاب و  هتـشاد  ار  لوا  سیئر   (5) ۀناگ هدزاود  ياه  تلـصخ  (4) و  هناگ شـش  طیارـش  دیاب  لثامم ، ۀعبات  ياسؤر  یباراف  رظن 

ياسؤر یباراف  هاگدید  زا  سپ  .تسا  لوا  سیئر  دننامه  تحلصم ، ساسا  رب  ماکحا  ریدقت  عیرشت و  زا  لثامم  ياسؤر  فیاظو  روط 
نیع دوب , یم  مه  لوا  سیئر  رگا  هک  تحلـصم  دوجو  تروص  رد  یکی  دـننک : داجیا  لوحت  رییغت و  دـنناوت  یم  دروم  ود  رد  لـثامم 

(6) .دشاب هتفگن  ینخس  هنیمز  نآ  رد  لوا  سیئر  هک  يدراوم  رد  مود  داد ؛ یم  ماجنا  ار  رییغت  نیمه 

ص:220

.دنک یم  یفن  لثامم  ياسؤر  زا  ار  یحو  هیندملا ، هسایسلا  هلضاف و  هنیدم  لها  يارآ  باتک  رد  هک  تشذگ  لوا  لیلد  رد  ( 1 - ) 1
ص 49. هلملا ، ( 2 - ) 2

ص 93. هداعسلا ، لیصحت  ( 3 - ) 3
ص 126. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ص 55 و  هعزتنم ، لوصف  ( 4 - ) 4

ص 127 و 128. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 5 - ) 5

ص 80. هیندملا ، هسایسلا  ص 49 و  هلملا ، ( 6 - ) 6
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هعیش و ناماما  ار  هنسلا » کلم   » قادصم نیقّقحم  زا  یخرب  هک  هدش  ببـس  اهنآ ، ریباعت  فالتخا  تارابع و  بارطـضا  یباراف  راثآ  رد 
« هنـسلا کلم   » زا یباراف  دارم  مدرک ، وجو  تسج  ریقح  نیا  هک  يدودـح  ات  اـما  دـنا ، هدرک  یّقلت  هعیـش  ياـهقف  ار  شقادـصم  یخرب 

لها يارآ  باتک  رد  اما  .دوش  یم  تفاـیرد  حوضو  هب  هیندـملا  هسایـسلا  هلملا و  باـتک  زا  بلطم  نیا  هک  تسا  هعیـش  ياـهقف  ناـمه 
یم دـهد و  یم  رارق  لوا  سیئر  ناونع  تحت  ار  لثامم  ياسؤر  دـنک و  یم  دای  یناث  سیئر  ناونع  هب  تنـس  سیئر  زا  هلـضاف ، هنیدـم 
تـس هیف  هربک ، دعب  نوکی  طئارـشلا و  کلت  هابـص  هدلوم و  نم  هیف  تعمتجا  نم  لوالا  فلخی  يذلا  یناثلا  سیئرلا  نوکیو  :» دـیامرف

یخرب شیوشت  بجوم  تراـبع  نیا  .هناـگ  شـش  طیارـش  رخآ  یلا  ...ًاـملاع » نوکی  نأ  یناـثلا  ًاـمیکح و  نوـکی  نأ  اهدـحا  طـیارش 
دـشاب هناگ  هدزاود  ياه  تلـصخ  نآ  ياراد  یکدوک  زا  هک  تسا  یـسک  یناث  سیئر  دـیامرف  یم  یباراـف  اریز  تسا ، هدـش  نیققحم 
یباراف اج  نیا  رد  .دوش  عمج  وا  رد  طرش  شش  شندش ، گرزب  زا  دعب  و  دنک ) یم  طیارش  هب  ریبعت  اه  تلصخ  زا  اج  نیا  هنافـسأتم  )

.تسا هیقف  کی  ةدننک  نایب  دنک ، یم  رکذ  هک  ار  وا  هناگ  شش  طیارش  یلو  درب ، یم  مان  یناث  سیئر  زا 

وا يارب  ار  هیقف  طیارـش  هتـسناد و  نیموصعم  همئا  ترابع ، نیا  رد  ار  یناث  سیئر  زا  دارم  هدش و  هابتـشا  راچد  ناققحم  زا  یخرب  اذـل 
(1) .دنا هدومن  رکذ 

.تسا حـضاو  ًالماک  بلطم ، هدـش ، رکذ  بیترت  هب  اسؤر  هک  هیندـملا  هسایـسلا  هلملا و  باتک  رد  هک  دوش  یم  مولعم  رظن ، ّتقد  اب  اما 
هعیـش ياـهقف  رب  تنـس  سیئر  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  لـثامم  سیئر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هب  لوا  سیئر 

دوجو اب  هلضاف  هنیدم  لها  يارآ  باتک  رد  اما  دوش ، یم  قبطنم 

ص:221

ص 161 و 162. گنهرف ، فوسلیف  یباراف ، یناکدرا ، يرواد  اضر  ص 271 و  یباراف ، یسایس  هفسلف  ینامرک ، زانرف  ( 1 - ) 1
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، هناگراهچ ًارهاظ  طیارـش  اب  ار  لوا  سیئر  ادـتبا  یباراف  هک  تروص  نیا  هب  .تسا  حـضاو  بلطم  مه  زاب  ترابع ، رد  یماـهبا  كدـنا 
کلاذلف رسع  دحاو  ناسنا  یف  اهّلک  هذه  عامتجاو  :» دیامرف یم  دعب  دنک و  یم  نایب  هناگ  هدزاود  فاصوا  هناگ و  شـش  عقاو  رد  یلو 

هیف تلـصح  مث  هلـضافلا  هنیدملا  یف  اذه  لثم  دجو  ناف  سانلا  نم  لقالاو  دحاولا  دعب  دحاولا  الا  هرطفلا  هذـه  یلع  رطف  نم  دـجویال 
همه عامتجا   (1) ؛» سیئرلا وه  ناک  هلیختملا  ههج  نم  دادنالا  نود  اهنم  سمخلا  وا  لبق  هروکذملا  تسلا  طئارشلا  کلت  ربکی  نأ  دعب 

، دنشاب هدش  هتشرس  اه  تلـصخ  نیا  رب  ًاترطف  هک  یـصاخشا  تهج  نیا  زا  .تسا  لکـشم  دحاو  ناسنا  رد  اه  تلـصخ  فاصوا و  نیا 
ۀنیدم رد  یناسنا  نینچ  رگا  سپ  .تسا  كدنا  رایـسب  مدرم  نایم  رد  یناسنا  هنوگ  نیا  يرگید و  زا  سپ  یکی  رگم  دوش ؛ یمن  تفای 
نودب دیدرگ ، لصاح  وا  رد  دش ، نایب  ًالبق  هک  هناگ  جنپ  ای  هناگ  شـش  طیارـش  دش ، گرزب  هک  نآ  زا  سپ  زین  دمآ و  دـیدپ  هلـضاف 

طیارـش و نامه  طیارـش ، ظاحل  زا  هک  یناسنا  نینچ  ینعی  دوب ؛ دهاوخ  مود )  ) سیئر وا  هلیختم ، ةوق  تهج  زا  لوا ) سیئر   ) يدننامه
هک تشذـگ  لوا  سیئر  ثحب  رد  هچ  نآرباـنب   ) تسین لوا  سیئر  لـثم  هـّلیختم ، ةوـق  تـهج  زا  اـهنت  دراد و  ار  لوا  سیئر  تـالامک 

(2)« ارذـنم ًایبن  هلیختملا  هتوق  یلا  هنم  ضیفی  اـمبو   » دریگ یم  رارق  یهلا  یحو  دروم  هّلیختم  ةوق  قیرط  زا  ربماـیپ  تسا  دـقتعم  یباراـف 
دهاوخ مود  سیئر  وا  تسین ، وا  لثم  هّلیختم ، ةوق  تهج  زا  یلو  لوا ، سیئر  لثم  طیارش ، تالامک و  ظاحل  زا  هک  یناسنا  نینچ  سپ 

.دوب

لوا سیئر  هب  طوبرم  ار  ترابع  نیا  هدش و  هابتشا  راچد  هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  باتک  همجرت  رد  يداجـس  رفعج  رتکد  اج  نیا  رد 
رد تسا ؛ هدرک  انعم 
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انعم  (1) «! تسا لوا  سیئر  وا   » يداجـس رتکد  اما  سیئرلا ) وه  ناک   ) هدروآ قلطم  ار  سیئر  ظفل  ترابع ، نایاپ  رد  یباراف  هک  یلاـح 
یم یباراف  یتقو  هک  تسا  نیا  رد  يداجـس  رتکد  مود  هابتـشا  .تسا  هدـش  ناققحم  زا  يا  هّدـع  هابتـشا  أشنم  هابتـشا  نیا  هک  دـنک  یم 

هب طرـش  راهچ  ًارهاظ  هک  تسا  لوا  سیئر  طیارـش  نامه  وا  دارم   (2)« اهنم سمخلا  وا  لبق  هروکذملا  تسلا  طئارـشلا  کلت  :» دیامرف
هعزتنم لوصف  رد  هناگ  شـش  طیارـش  ًالوصا  .تسا  یکی  هعزتنم  لوصف  رد  هناگ  شـش  طیارـش  نامه  اب  عقاو  رد  یلو  دسر ، یم  رظن 
یقرواپ رد  يداجـس  رتکد  اما  دشاب ، یم  طرـش  شـش  نامه  زین  هلـضاف ، هنیدـم  لها  يارآ  باتک  رد  یباراف  دارم  هک  تسا  نآ  لیلد 

هدزاود ياه  تلـصخ  نامه  هناگ ، شـش  طیارـش  زا  یباراف  روظنم  تسا  نکمم  : » دسیون یم  هلـضاف  هنیدم  لها  يارآ  باتک  ۀمجرت 
یم تسا ، لاعف  لقع  اب  طابترا  هک  لوا  طرـش  زا  دـعب  یباراـف  اریز  تسا ، هابتـشا  ًاـعطق  بلطم  نیا   (3) «. دشاب مشـش  ات  لوا  زا  هناگ ،

کی هدـننک  نایب  ترابع  نیا  رهاـظ   (4) «. هملعیام لکل  لوقلاب  لـّیختلا  هدوج  یلع  هناـسلب  هردـق  کـلذ  عم  هل  نوکی  نأ  مث  :» دـیامرف
یباراف عقاو ، رد  اما   (5) .دنک یم  ریـسفت  عانقالا » هدوج   » هب ار  نآ  ترابع ، ندوب  ضماغ  هب  فارتعا  اب  يداجـس  رتکد  هک  تسا  طرش 

یلا داـشرالا  هدوـج   » ار موـس  طرـش  و  لـّیختلا » هدوـج   » يرگید و  عاـنقالا » هدوـج   » یکی هدوـمن : رکذ  ار  طرـش  ود  تراـبع  نیا  رد 
هرشابمل هندبب  تابث  هدوج  کلذ  عم  هل  نوکی  نأو  :» دیامرف یم  دعب  دنک و  یم  رکذ  هداعسلا »

ص:223
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یمـسج تمالـس  يرگید  تعاجـش و  داهج و  رب  تردق  یکی  هدرک : نایب  ار  طرـش  ود  زین  ترابع  نیا  رد  هک   (1) «. تایئزجلا لامعا 
طرش شـش  هلـضاف ، هنیدم  لها  يارآ  باتک  رد  یباراف  نیاربانب  .دشاب  یم  طرـش  کی  رگنایب  رهاظ ، رد  اما  داهج ، رد  تکرـش  يارب 

.دنک یم  نایب  لوا  سیئر  يارب 

سمخلا وا  لبق  هروکذـملا  هتـسلا  طئارـشلا  کلت  ّربکی  نأ  دـعب  هیف  تلـصح  مث   ) دـهد یم  عاـجرا  هک  لـثامم  ياـسؤر  دروم  رد  اـما 
نآ نیاربانب  .تسا  هدمآ  هلضاف  هنیدم  لها  يارآ  باتک  رد  هک  تسا  هناگ  شش  طورـش  نیمه  عاجرا ، نیا  زا  یباراف  دارم   (2) (، اهنم

هنیدـم لها  يارآ  رد  یباراف  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  هیجوت  یباراف ، یـسایس  هشیدـنا  باـتک  رد  اـینرجاهم  نسحم  ياـقآ  هک  ار  هچ 
طیارش هب  ریبعت  عاجرا ، ماگنه  رد  یلو  تسا ، هدرک  هصالخ  طرش  راهچ  رد  ار  هناگ  شش  طیارـش  یندملا ، لوصف  فالخ  رب  هلـضاف 

(3) «، تسا هدوب  یندملا  لوصف  وا  نهذ  رد  ایوگ  دنک و  یم  هناگ  شش 

ًارهاظ هلـضاف ، ۀنیدم  لها  يارآ  باتک  ترابع  زا  دش ، نایب  هکروط  نامه  اریز  دشاب ، حیحـص  هیجوت  نیا  تسا  دیعب  هدنراگن  رظن  هب 
طرش شش  ترابع ، رد  بارطضا  دوجو  اب  هک  تسا  هدرک  هدارا  ار  طرش  شـش  یباراف  عقاو ، رد  یلو  دسر ، یم  رظن  هب  طرـش  راهچ 

.دوش یم  طابنتسا  یبوخ  هب 

لثامم ياسؤر  رد  تمکح  طرش  ج )

تمکح دوب و  تمکح  لوا ، سیئر  طرش  نیلوا  سپ  تسا ، لوا  سیئر  طیارـش  نیع  لثامم ، ياسؤر  طیارـش  یباراف  رظن  زا  هک  لاح 
سیئر دروم  رد 
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اب طابترا  رگا  .دـشاب  یم  هوق  ود  ره  قیرط  زا  یهلا  ضیف  يراجم  اب  طابترا  هّلیختم و  هقطان و  ةوق  لامک  ياـنعم  هب  هک  دـش  ناـیب  لوا 
ياسؤر دروم  رد  اـما   (1) .دوش یم  هدـیمان  ربمایپ  دـشاب ، هلیختم  ةوق  قیرط  زا  رگا  فوسلیف و  دـشاب ، هقطان  ةوق  قیرط  زا  لاـعف  لـقع 

لقع اب  طابترا  رگید ، فرط  زا  دـناد و  یم  طرـش  قلطم  روط  هب  ار  تمکح  فرط  کی  زا  یباراف  تسانعم ؟ هچ  هب  تمکح  لـثامم ،
.دنک یم  یفن  هلیختم  ةوق  قیرط  زا  ار  لاعف 

يارب هقطان  ةوق  قیرط  زا  لاعف  لقع  اب  طابترا  يانعم  هب  لثامم ، ياسؤر  دروم  رد  تمکح  هک  دشاب  نیا  عمج ، هجو  دـسر  یم  رظن  هب 
.دشاب لوا  سیئر  تعیرش  حیرشت  نییبت و 

( هیقف تیالو   ) تنس تسایر  - 3

هراشا

لایخ ار  یباراف  هشیدـنا  هتفرگ و  ریثأـت  نیقرـشتسم ، زا  یمالـسا  ۀفـسلف  ناگدـنهوژپ  زا  یـضعب  هنافـسأتم  یباراـف ، یـسایس  يارآ  رد 
سـسؤم فسالا ، عم  .تسا  هدش  راتفرگ  ایپوتا  ماد  رد  نوطالفا  هلـضاف  هنیدـم  هک  روط  نامه  دـنا ؛ هدرک  یقلت  نکممریغ  هناتـسرپ و 

زا یباراف  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هتـسناد  یکی  نوطالفا  اب  ینانوی ، ۀفـسلف  زا  دیلقت  ماهتا  هب  هناهاگآان  ای  هتـساوخان  زین  ار  یمالـسا  هفـسلف 
تیریدم تیاده و  ياتـسار  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  عّیـشت  يداقتعا  ینابم  نیا  دیوگ و  یم  نخـس  شیوخ  يداقتعا  يرکف و  ینابم 

، لثامم سیئر  لوا و  سیئر  زا  دعب  شیوخ ، یعیـش  داقتعا  انبم و  نیا  زا  یباراف  اذل  .دوش  یمن  روصت  نآ  رد  تسب  نب  ناکما  هعماج ،
بان مالسا  تیمکاح  ۀمادا  قیرط ، نیا  زا  دنک و  یم  یفرعم  مدرم  هب  هفسلف  نابز  اب  ار  هیقف  تیالو  ینعی  تنس ، تسایر 
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هیقف تموکح  اب  ار  یمالـسا  تما  راک  ةراچ  دراد و  یم  ساپ  یفـسلف ، نابز  ینالقع و  تاهیجوت  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم 
هک راربا  ۀمئا  زا  دعب  هچ  نانچ  دیامرف : یم  هلملا  باتک  رد  وا  ساسا ، نیا  رب  .دراد  یم  مالعا  تموکح  نابـصاغ  مدرم و  هب  فوسلیف ،
رد هک  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  ددرگن ، نیـشناج  دشاب  نانآ  دننامه  لثامم و  لاوحا ، همه  رد  هک  یـسک  دنتـسه ، یقیقح  ناربهر 
رد يرییغت  ددرگن و  تفلاخم  نآ  اب  هدش و  تیعبت  لثامم ، سیئر  لوا و  سیئر  ياه  تنس  تارّدقم و  زا  هعماج ، لامعا  لاعفا و  همه 

تـسا عیرـشت  عضو و  هب  زاین  هچ  نآ  رد  دوش و  راذگاو  دوخ  لاح  هب  هدومن ، عضو  یلبق  سیئر  هچ  نآ  ره  هکلب  دریگن ؛ تروص  نآ 
دوش تردابم  حّرصم  ریغ  ماکحا  جارختسا  طابنتسا و  هب  هدومن ، عضو  وا  هک  یلک  لوصا  ددم  هب  هدرکن ، حیرصت  نادب  یلبق  سیئر  و 

اب نآ  ددم  هب  دناوتب  ناسنا  هک  یتعانص  زا : تسا  ترابع  نآ  دوش و  یم  راکشآ  هقف ، تعانـص  هب  زاین  ترورـض  هک  تساج  نیا  زا  و 
تسین حیحص  طابنتسا ، نیا  .دزادرپب و  هثدحتـسم  لئاسم  مکح  طابنتـسا  جارختـسا و  هب  یلک ، لوصا  هعوضوم و  ماکحا  زا  هدافتـسا 

لها هک  یناسنا  نینچ  هب  دشاب و  طابنتسا  لها  ینعی  هدش ؛ هتفریذپ  نید  نآ  رد  هک  دشاب  یلیاضف  ۀمه  هب  فصّتم  ناسنا ، هک  نیا  رگم 
(1) «. هیقف وهف  اذکه  ناک  نمف  : » دوش یم  هتفگ  هیقف »  » انامه دشاب ، رادروخرب  ینید  لیاضف  زا  دشاب و  طابنتسا 

.میزادرپ یم  نآ  حیرشت  هب  راصتخا  تیاعر  اب  هک  هدومرف  حرطم  ار  يدیلک  مّهم و  رایسب  بلاطم  ترابع ، نیا  رد  یباراف 

نانآ ۀیحان  زا  وا  تیعورـشم  نانآ و  نیـشناج  وا  دریگ و  یم  هدـهع  هب  ار  هعماج  یتسرپرـس  لثامم ، ياسؤر  زا  دـعب  تنـس  سیئر  . 1
.تسا

ص:226
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نامه هک  دشاب  یـسک  رگا  الا  و  دـشابن ؛ راربا  همئا  لثم  لامک ، طیارـش  فاصوا و  رد  یـسک  هک  تسا  یتروص  رد  تنـس  تسایر  . 2
، دنام یمن  یقاب  طیارش  دقاف  يارب  ییاج  تقو  نآ  .تسا  لثامم  سیئر  نامه  وا  دشاب ، هتـشاد  ار  راربا  همئا  لامک  طیارـش  فاصوا و 

یم وا  هب  ار  تنـس  تسایر  ناونع  یباراف  ور  نیازا  .تسا  لثامم  ياـسؤر  زا  رت  نیئاـپ  بتارم ، هب  لاـمک  ظاـحل  زا  تنـس  سیئر  اریز 
ناف ...دـحاو  کلمک  نوکت  :» دنتـسه دـحاو  ربهر  مکح  رد  دـشاب ، دایز  اهنا  دادـعت  هچرگا  راربا  ۀـمئا  ای  لـثامم  ياـسؤر  اـما  دـهد ،

.دنوش یم  دای  لثامم ) ياسؤر   ) دحاو ناونع  اب  تهج  نیا  زا   (1) «. هدحاو سفنک  مهسوفن 

لثامم لوا و  سیئر  تنس  تعیرش و  زا  دیاب  سپ  درادن ، ار  لثامم  ياسؤر  طیارش  یناسنا ، لامک  ظاحل  هب  تنـس  سیئر  هک  لاح  . 3
.دنک يوریپ 

طیارش فاصوا و  یناسنا ، لامک  ظاحل  زا  اریز  درادن ، ار  لثامم  لوا و  سیئر  ياه  تنـس  رد  رییغت  تفلاخم و  ّقح  تنـس ، سیئر  . 4
.دشاب هتشاد  رییغت  عیرشت و  قح  ات  درادن  ار  اهنآ 

نآ شرتسگ  تیبثت و  رد  هدومن و  يرادهگن  ظفح و  ار  لثامم  لوا و  سیئر  ياه  تنـس  تعیرـش و  هک  دراد  هفیظو  تنـس  سیئر  . 5
.دشوکب

اهنآ هتفرگ و  رارق  هعماج  زاین  دروم  لثامم  لوا و  سیئر  زا  دعب  هک  تسا  یماکحا  جارختسا  طابنتسا و  تنـس ، سیئر  مهم  ۀفیظو  . 6
تسد هب  ار  هثدحتسم  ماکحا  نآ  ناوت  یم  لثامم ، لوا و  سیئر  زا  هدنام  اج  هب  یّلک  لوصا  زا  اما  دنا ، هدرکن  حیرـصت  ماکحا  نآ  هب 

.دروآ

.دش رکذ  قوف  نتم  رد  هک  دنک  یم  نایب  ار  هقف ) ملع   ) هقف تعانص  فیرعت  یباراف  . 7
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.دوش یم  هدیجنس  تعیرش  عضاو  ضرغ  هب  تبسن  دنک ، یم  طابنتسا  تنس  سیئر  هک  ار  هچ  نآ  مقس  تحص و  . 8

ینعی دوش ؛ یم  راکـشآ  هثدحتـسم ، لـئاسم  ماـکحا  هب  هعماـج  زاـین  لـثامم و  لوا و  سیئر  ندوبن  تروص  رد  هقف  ملع  ترورـض  . 9
.ددرگ یم  بجاو  هقف  ملع  يدابم  لیصحت  نآ ، عبت  هب  دوش و  یم  بجاو  هقف  ملع  لیصحت 

تسا و هیقف  وا  دشاب ، رادروخرب  لوا  سیئر  تعیرـش  رد  هدـش  هتفریذـپ  لیاضف  زا  دـشاب و  هتـشاد  ار  طابنتـسا  ّتیلها  هک  یـسک  . 10
.دوش یم  راد  هدهع  ار  هعماج  یتسرپرس  لثامم و  لوا و  سیئر  ینیشناج  تمس 

تبتکف کئالؤا  اهمسر  وا  اهربد  یتلا  عیارشلا  تذخا  :» دنشابن لثامم  ناربهر  هک  ینامز  دنک  یم  حیرصت  هیندملا  هسایـسلا  رد  یباراف 
کلم نیـضاملا ) همئـالا  نـع  هذوخاـملا  هبوـتکملا  عیارــشلااب   ) هنیدـملاربدی يذـلا  سیئرلا  نوـکیف  هنیدـملا  اـهب  تربد  تـظفح و  و 

نیا رد  .دوش  یم  هرادا  ریبدت و  هعماج ، ماظن  نآ ، هلیـسو  هب  دوش و  یم  تظافح  نیودت و  هتـشاد ، ررقم  اهنآ  هک  یعیارـش   (1) ؛» هنسلا
.دوش یم  هدیمان  تنس  هاشداپ  دنک ، یم  ریبدت  هتشذگ  ۀمئا  عیارش  اب  ار  هعماج  هک  یسیئر  نآ  ماگنه 

عیارشلا و تذخأ  تاقوالا ، نم  تقو  یف  هلثم  دجوی  نأ ال  قفتا  نإو  :» تسا مهبم  یکدنا  هلـضاف ، هنیدم  لها  يارآ  باتک  ترابع  اما 
تعمتجا نم  لوالا  فلخی  يذلا  یناثلا  سیئرلا  نوکی  تتبثاف و  هنیدملا ، یف  ولاوت  وناک  نإ  هلاثما  سیئرلا و  اذه  اهعرـش  یتلا  ننـسلا 

اظفاح املاع  نوکی  نأ  یناثلا  امیکح و  نوکی  نأ  اهدحا  طئارـش ، ّتس  هیف  هربک  دعب  نوکی  طئارـشلا و  کلت  هابـص  هدـلوم و  نم  هیف 
(2) .هناگ شش  طیارش  رخآ  یلا  ...عیارشلل »
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تهج هب  لوا  سیئر  هک  دوش  یم  هتـسناد  اـج  نیا  زا  .تسا  هدومرف  یناـث » سیئر   » هب ریبعت  هک  دراد  ماـهبا  تهج  نیا  زا  تراـبع  نیا 
.تسا هدش  هتفرگ  لثامم  ياسؤر  زا  ّمعا  لثامم ، سیئر  اب  ّتینیع 

فاـصوا و ناـمه  دارم  اریز  دومرف ، یم  فاـصوالا » کـلت   » دوب رتـهب  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  طئارّـشلا » کـلت   » هملک رد  مود  ماـهبا 
رگا ندش ، گرزب  زا  دعب  اما  دشاب ، یم  هلـضاف  ۀـنیدم  تسایر  ماقم  یعیبط  یتاذ و  هک  تسا  لوا  سیئر  ۀـناگ  هدزاود  ياه  تلـصخ 

.دنریذپن هچ  دنریذپب و  مدرم  هچ  ددرگ ؛ یم  تسایر  ماقم  زئاح  لعفلاب  دومن ، لیصحت  ار  یباستکا  ۀناگ  شش  طیارش  نیا 

تراـبع نیا  ًـالوا  اریز  تسا ، هابتـشا  ریقح  نیا  رظن  هـب  هـک   (1) دنا هتـسناد  لثامم  ياسؤر  دروم  رد  ار  تراـبع  نیا  ناـققحم  یـضعب 
هعزتنم لوصف  رد  تنس  سیئر  ۀناگ  شش  طیارش  اب  طیارش  نیا  الوا  هک  نیا  لیلد  هب  دنک ؛ یم  نایب  ار  تنس  سیئر  طیارش  هاگیاج و 

.تسا یکی 

اهقف دروم  رد  ًابلاغ  هک  ثدحت ) یتلا  ثداوحلا  رومالا و  نم   ) تسا هثدحتسم  ماکحا  طابنتسا  زا  نخس  مراهچ  موس و  طرش  رد  ًایناث ،
.مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  هن  دوش ، یم  هتفگ 

زا طیارش  نیا  هب  طورشم  یصخش  دنتسه و  هتـشذگ  ياسؤر  زا  يا  هدع  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  طیارـش  نایب  عون  ًاثلاث ،
هیف ریـسی  نأ   » و نیلوالا » همئالا  وذح   » و نولوالا » ءاسؤرلا  اهربد  یتلا  ریـسلاو   » ياه هلمج  دـننام  دـنک ؛ یم  يوریپ  اهنآ  ةریـس  ننس و 

هتـشذگ لوا  سیئر  طقف  البق  دـشاب ، لثامم  ياسؤر  هب  طوبرم  ترابع ، رگا  هک  یلاـح  رد  نیلوـالا » عیارـش  یلا   » و نولوـالا » ءاـسؤر 
.يدایز ةدع  هن  تسا ،
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هک تسا  دقتعم  یباراف  نیاربانب  .تسا  ّتنس  تسایر  هب  طوبرم  نآ ، نمض  رد  طیارش  قوف و  ترابع  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  سپ 
، لـثامم لوا و  سیئر  اـب  فاـصوا  نـیا  رد  (1) و  دـشاب هتـشاد  ار  لوا  سیئر  ۀـناگ  هدزاود  یتاذ و  فاصوا  یتسیاـب  تنـس ، تساـیر 

.دراد كارتشا 

(2) «. ًامیکح نوکی  نا  اهدحا  :» زا دنترابع  هک  دراد  قرف  لثامم  لوا و  سیئر  اب  تنس  تسایر  طیارش  اما 

تمکح لوا : طرش 

اریز تسین ، هلیختم  ةوق  قیرط  زا  لاعف  لقع  اب  طابترا  تمکح ، زا  یباراـف  دارم  دـش ، ناـیب  لـثامم  ياـسؤر  دروم  رد  هک  روط  ناـمه 
، دشاب تنس  تسایر  طرش  دناوت  یم  هقطان ، ةوق  لامک  هفـسلف و  يانعم  هب  تمکح  اما  دناد ، یم  لوا  سیئر  صوصخم  ار  نآ  یباراف 

ّتنـس سیئر  دیامرف  یم  هلملا  رد  تسا و(3)  هتـسنادن  طرـش  ار  تمکح  هعزتنم  لوصف  رد  ارچ  یباراـف  هک  تسا  نیا  رد  مـالک  یلو 
هک لوا  سیئر  ۀـعبات  تسایر  ینعی   (4) ؛» عبطلاب هفسلفلا  یلا  جاتحت  سیلف  هینس  اهتـسائر  یتلا  اهل  هعباتلا  اماو  :» درادن هفـسلف  هب  يزاین 

.درادن هفسلف  هب  يزاین  عبّطلاب  تسا ، تنس  ساسا  رب  شتسایر 

تروص رد  هک  دشاب  هتشاد  ار  لوا  سیئر  طیارش  تسا  مزال  رودقملا ، یتح  تنس ، تسایر  هک  دشاب  نیا  عمج  هجو  دسر  یم  رظن  هب 
نیا رگا  اما  دوش ، یم  رت  کیدزن  لوا ، سیئر  هب  هدش و  هدوزفا  هیقف  لامک  هب  تمکح ، نتشاد 
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.تسین نآ  رارکت  هب  يزاین  رگید  دش و  نایب  لوا  سیئر  ثحب  رد  هناگ  هدزاود  فاصوا  نیا  ( 1 - ) 1
ص 129. هلضاف , هنیدم  لها  يارآ  ( 2 - ) 2

ص 55. هعزتنم , لوصف  ( 3 - ) 3
ص 60. هلملا , ( 4 - ) 4

هیقف تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 363زکرم  هحفص 255 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_230_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_230_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_230_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_230_4
http://www.ghaemiyeh.com


ّنأ :» دراد هراشا  بلطم  نیا  هب  یباراف  هک  نانچ  دوش ؛ یمن  داجیا  هیقف  تیالو  تنـس و  تساـیر  توبث  رد  یللخ  زین  تشادـن  ار  طرش 
سیئرلا طئارــش  یلع  ناـمزالا  یف  نوـلاوتی  نیذـلا  اـهؤاسؤر  اـهکولم و  نوـکی  نا  هلــضافلا  ممـالاو  ندـملا  یف  لـضفالا  دوجـالا و 

تـسد هب  لوا  سیئر  زا  دعب  یلاوتم  روط  هب  اه  تما  هنیدم و  رد  ار  يربهر  هک  ییاسؤر  ناربهر و  تسا  رترب  رتهب و  ینعی   (1) ؛» لوالا
طرـش کی  هیقف ، تیالو  يارب  هفـسلف ، ياـنعم  هب  تمکح  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  سپ  .دنـشاب  هتـشاد  ار  وا  طیارـش  دـنریگ ، یم 

.یساسا طرش  هن  تسا ، یحیجرت 

تهاقف مود : طرش 

ياهراک هدومن و  عضو  لوا  ياسؤر  هک  دشاب  ییاه  شور  اه و  تنـس  عیارـش و  نابهگن  اناد و  دیاب  تنـس  سیئر  دیامرف : یم  یباراف 
ار وا  ّتیوه  دراد و  لوا  ياسؤر  زا  دراد ، هچ  ره  هیقف  اریز   (2)، دـیامن يوریپ  اهنآ  زا  دزاس و  قبطنم  اهنآ  اب  لامک  مامت و  هب  ار  دوخ 

قیرط زا  طقف  هکلب  درادن ؛ ار  لوا  ياسؤر  ةریـس  اب  تفلاخم  رییغت و  قح  .دهد  یم  لیکـشت  لوا  سیئر  تعیرـش  زا  يوریپ  یهاگآ و 
« هیقف  » شدوخ هقف و  تعانـص  وا  راک  سپ  .دزادرپ  یم  هعماج  زاین  دروم  نیناوق  ماکحا و  طابنتـسا  هب  تعیرـش ، یّلک  دعاوق  لوصا و 

(3) .دوش یم  هدیمان 

مل اّمم  ءیـش  ءیـش  ریدقت  هحـص  طبنتـسی  جرختـسی و  نأ  یلع  اهب  ناسنالا  ردتقی  یتلا  یهو  :» دیامرف یم  هقف  ملع  فیرعت  رد  یباراف 
(4) «. ریدقتلاب اهیف  حرص  یتلا  ایشالا  نع  هدیدحتب  هعیرشلا  عضاو  حرصی 
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ار طابنتـسا  ّتیلها  ینعی  دشاب ؛ رادروخرب  لوا  سیئر  تعیرـش  رد  هدـش  هتفریذـپ  لیاضف  زا  هک  تسا  یـسک  هیقف  دـیامرف : یم  سپس 
دنک و یم  فصو  لامک  فاصوا  مامت  اب  ار  هلضاف  ۀنیدم  سیئر  وا  .تسا  ّتیلها  یگتسیاش و  صّصخت ، ۀتفیـش  یباراف  .دشاب  هتـشاد 
زا يرایـسب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دراد  تیاکح  يو  يرالاس  هتـسیاش  شنیب  زا  هلـضاف ، ۀـنیدم  ياسؤر  يارب  لامک  طورـش  رکذ 

نینچ درامش ، یمرب  تسایر  ماقم  يارب  وا  هک  یطیارش  اب  نوچ  دنناد ، یم  یسرتسد  لباق  ریغ  ییایپوتا و  ار  وا  ۀلضاف  ۀنیدم  نیقّقحم ،
.دوش یم  دوجولاردان  یصخش 

(1): دشاب اراد  ار  یساسا  طرش  تشه  هک  دراد  ار  طابنتسا  تیلها  یگتسیاش و  یسک  هک  تسا  نیا  یباراف  رظن  زا  مالک  ۀصالخ 

یقاب تعیرـش ، عضاو  لوق  زا  هک  یعبانم  نآ  هچ  دشاب ؛ هاگآ  یهقف  داهتجا  عبانم  رب  لماک  روط  هب  دـیاب  هیقف  تعیرـش : تخانـش  لوا ،
.تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  تعیرش  عضاو  لمع  اب  هک  یعبانم  نآ  هچ  هدنام و 

تیعقوم و مه  دسانشب و  ماکحا  طابنتسا  يارب  ار  شیوخ  نامز  تایـضتقم  حلاصم و  مه  دیاب ، هیقف  نامز : تایـضتقم  تخانـش  مود ،
.تعیرش عضو  نیح  رد  ار  عراش  طیارش 

داهتجا مکح و  خـسان ، ساسا  رب  ات  دسانـشب  عراش  نامز  رد  ار  خوسنم  خـسان و  تسا  مزـال  هیقف  رب  خوسنم : خـسان و  تخانـش  موس ،
.دوشن راتفرگ  خوسنم  ماد  رد  هدومن و 

رد وا  ۀـنامز  لها  تاداـع  لوا و  سیئر  راـتفگ  ناـبز  تغل و  اـب  هک  تسا  مزـال  هیقف  رب  نینچ  مه  ناـبز : تغل و  اـب  ییانـشآ  مراـهچ ،
انشآ تاغل  لامعتسا 
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.دوشن هابتشا  راچد  یهقف  نوتم  مهف  رد  دهد و  صیخشت  ار  هتفر  راک  هب  تاراعتسا  يزاجم و  یقیقح و  یناعم  ات  دشاب 

رد هک  موسر  تاداع و  اهراجنه ، اه ، شزرا  زا  ماکحا  طابنتسا  يارب  دیاب  هیقف  لوزن : نامز  ياهراجنه  اه و  شزرا  اب  ییانشآ  مجنپ ،
.دوشن هابتشا  راچد  تعیرش ، نوتم  كرد  مهف و  رد  ات  دشاب  هاگآ  تساهنآ ، رب  رظان  ماکحا ، هدوب و  تعیرش  لوزن  نامز 

مومع و زاجم ، تقیقح و  دـیقم ، قلطم و  دـننام : ناـبز ، فلتخم  تالامعتـسا  زا  هک  تسا  مزـال  هیقف  رب  تالامعتـسا : تخانـش  مشش ،
.دشاب هاگآ  تاهباشتم ، تامکحم و  صوصخ ،

نامز رد  تسا  نکمم  اریز  تسا ، رثوم  نوتم ، مهف  رد  لوا  سیئر  نامز  تالوبقم  تاروهشم و  تخانـش  تاروهـشم : تخانـش  متفه ،
.دشاب هاگآ  تاروهشم  نآ  زا  هک  تسا  مزال  هیقف  رب  تهج  نیا  زا  .دنشاب  هدرک  رییغت  اهنآ  هیقف ،

، روهـشم لیبق  زا  تیاور ، عاونا  تخانـش  ینعی  دهد ؛ صیخـشت  ار  تاعوضوم  مزاول  دـیاب  هیقف  تیارد : تیاور و  اب  ییانـشآ  متـشه ،
رـصع مه  رگا  الا  و  دـشابن ؛ عراـش  رـصع  مه  هیقف ، هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .تسا  مزـال  هیقف  يارب  بوتکم ، ریغ  بوتکم و  ّقثوم ،

(1) .تسا تجح  شیارب  دونش ، یم  عراش  زا  شدوخ  هچ  نآ  دشاب ، عراش 

طابنتسا تردق  موس : طرش 

زا اهنآ  دروم  رد  هک  یلئاسم  تاـعوضوم و  ماـمت  رد  دـیاب  هیقف  .تسا  طابنتـسا  ةوق  تردـق و  تنـس ، تساـیر  طورـش  زا  موس  طرش 
تعیرش هریس و  قفو  رب  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  طابنتسا  ةوق  تسا ، هدنامن  یمکح  لوا ، ياسؤر 
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ره هن  دشاب ، طئارّـشلا  عماج  دـهتجم  زورما ، حالطـصا  هب  ینعی  ؛(1)  دـبایرد ار  هثدحتـسم  لئاسم  ماکحا  هدرک و  طابنتـسا  لوا  سیئر 
.دراد طابنتسا  ةوق  نید  زا  یشخب  رد  ای  دشاب  هدناوخ  هقف  ملع  هک  یسک 

یسانش نامز  مراهچ : طرش 

هب ار  مدرم  حـلاصم  ینعی  دـشاب ؛ شیوخ  نامز  تحلـصم  اب  قباطم  دـنک ، یم  طابنتـسا  هچ  نآ  هک  تسا  مزال  طئارـشلا  عماج  هیقف  رب 
نیا (2) و  دشاب رصاعم  تما  تحلـصم  هتـشذگ و  تعیرـش  حور  اب  قفاوم  دنک ، یم  طابنتـسا  هک  ار  یمکح  هداد و  صیخـشت  یبوخ 

.دوب دهاوخن  رّسیم  یناهج  لئاسم  رد  یفاک  تریصب  هتشذگ و  تعیرش  رب  لماک  طلست  اب  زج  رما ،

تیاده داشرا و  رب  تردق  مجنپ : طرش 

تیادـه داشرا و  ییاناوت  دـیاب  دریگ ، یم  هدـهع  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  دـعب  ار  هعماج  تسایر  هک  طئارـشلا  عماج  هیقف 
تنـس نیناوق و  يوس  هب  مه  نیتسخن و  نایاوشیپ  تعیرـش  يوس  هب  مه  ار ، مدرم  دناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  نایب ، راتفگ و  هار  زا  ار  مدرم 

دادعتسا يرکف و  حطس  نوچ  اما   (3) .دنک تیاده  تسا ، هدش  طابنتسا  اهنآ  تعیرـش  زا  يوریپ  تیعبت و  هب  اهنآ و  زا  سپ  هک  ییاه 
ناهرب و اب  ار  یخرب  دیاب  نیاربانب  .دیوگب  نخـس  مدرم  دادعتـسا  كاردا و  قبط  هک  تسا  مزال  هعماج  سیئر  رب  تسا ، توافتم  مدرم 

(4) .دیامن تیاده  داشرا و  تاکاحم ، لیثمت و  هار  زا  عانقا  اب  ار  یخرب 

ص:234
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ص 82-77. هداعسلا , لیصحت  ( 4 - ) 4
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داهج رب  تردق  مشش : طرش 

رد ییاناوت  ًاصخش  دیاب  تنس  سیئر  هک  تسا  دقتعم  یباراف  .تسا  داهج  رب  تردق  ییاناوت و  تنس ، تسایر  طورـش  زا  مشـش  طرش 
دوش یم  قّقحم  یتروص  رد  نیا  دشاب و  رادروخرب  مدق  تابث  راوتسا و  تّمه  زا  هار ، نیا  رد  دشاب و  هتـشاد  ار  یگنج  روما  ترـشابم 

یگنج و نونف  هب  هدوب و  رادروخرب  مزـال  تعاجـش  زا  نمـشد  لـباقم  رد  ینعی  ؛(1)  دـشاب اراد  ار  گنج  یهدـنامرف  نونف  رنه و  هک 
.دننک تکرش  داهج  رد  ًاصخش  موزل ، تروص  رد  هدومن و  هدایپ  ار  نآ  لمع ، ۀنحص  رد  دشاب و  هاگآ  یماظن  ياه  کیتکات 

اریز دراد ، تیاکح  نآ  تیمها  زا  هک  تسا  هداد  رارق  اـه  تساـیر  بتارم  ماـمت  نیب  كرتشم  طیارـش  هلمج  زا  ار  طرـش  نیا  یباراـف 
نا :» تسا هداد  رارق  داهج  رب  تردق  ءزج  زین  ار  يربهر  تعاجش  هکلب  تسین ؛ یگنج  نونف  نتسناد  اهنت  طرش ، نیا  زا  یباراف  دوصقم 

یللخ نیرت  کچوک  نمـشد ، تادیدهت  اب  ات  دشاب  هتـشاد  یلاع  تمه  دشاب و  مدق  تباث  دیاب  ربهر  ینعی   (2) ؛» تابث هدوج  هل  نوکی 
هک یباراف  رصع  دسر  هچ  تسا ؛ سمل  لباق  رایسب  هدش ، هدیمان  ندمت  رصع  هک  رضاح  رصع  رد  هلئـسم  نیا  .دوشن  داجیا  وا  ةدارا  رد 

مامت رد  یـساسا  طرـش  ار  یگنج  نونف  زا  یهاگآ  تعاجـش و  یباراف ، هک  تسین  تهج  یب  سپ  .هتـشاد  جاور  يرگتراـغ  گـنج و 
هک  (3)، لوا تلصخ  هک  دسر  یم  رظن  هب  زین  ءاسؤر  یتاذ  ياه  تلـصخ  فاصوا و  رد  هچ  رگا  دهد ؛ یم  رارق  هنیدم  ياسؤر  بتارم 

مه زاب  دشاب ، نینچ  رگا  هک  دشاب  هتشاد  طرش  نیا  هب  هراشا  ندوب ، دنمناوت  ءاضعالا و  مات  ینعی 
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ءزج مه  فاصوا و  ءزج  مه  دـیاب  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  طرـش  نیا  یباراـف  هاـگن  زا  ینعی  دراد ؛ تیاـکحرما  نیا  رتشیب  تیمها  زا 
.دشاب طیارش 

( ییاروش یعمج و  تموکح   ) تنس ياسؤر  - 4

هس زا  دعب  وا  .دوش  یمن  کیروئت  نادقف  راچد  هاگ  چیه  یعیش ، یمالـسا و  ینیب  ناهج  زا  ماهلا  اب  یباراف ، یفـسلف  يرکف و  هاگتـسد 
: دیامرف یم  وا  .تسا  هدش  حرطم  یلوط  تروص  هب  عون  ود  رد  مه  نآ  هک  دنک  یم  حرطم  ار  یعمج  تموکح  يدرف ، تموکح  عون 

طیارش یقاب  دجاو  يرگید  میکح و  یکی  هک  دنشاب  رفن  ود  نکل  دوشن ، تفای  تنس  تسایر  طیارـش  دجاو  رفن  کی  هک  یتروص  رد 
هک نآ  طرش  هب  دنریگ ؛ یم  هدهع  هب  ار  هلضاف  ةرومعم  هلضاف و  تما  هلـضاف ، ۀنیدم  یـسایس  ياه  ماظن  تسایر  مه  اب  ود  نیا  دشاب ،

(1) «. نیمئالتم وناکو  :» دننک لمع  وسمه  گنهامه و 

نوچ دوب ، دـهاوخ  یحیجرت  طرـش  هقطان ، هوق  لامک  يانعم  هب  تمکح  دـش ، هراشا  تنـس  تسایر  ثحب  رد  هک  روط  نامه  نیاربانب 
تردـق تهاقف ، تمکح ، زا  هناگ  شـش  طیارـش  سپ  .دوش  یم  تنـس  تسایر  نیـشناج  تنـس و  تسایر  ۀـمادا  تسایر  زا  عون  نیا 
تلـصخ روط  نیمه  دشاب و  دوجوم  درف  ود  ره  رد  دیاب  یناعم ، نامه  هب  داهج  رب  تردـق  يرگ و  تیادـه  یـسانش ، نامز  طابنتـسا ،

هرفن ود  ياروش  زا  کی  ره  رد  دـیاب  دـنک ، یم  تسایر  ماـقم  ۀتـسیاش  ار  نآ  هب  فصتم  درف  توبث ، ماـقم  رد  هک  هناـگ  هدزاود  ياـه 
نیا رگم  درادن ؛ دوجو  عمج  ناکما  دادبتـسا ، هناگ و  هدزاود  فاصوا  نیب  اریز  ددرگن ، لّدبم  دادبتـسا ، هب  تموکح  ات  دشاب  دوجوم 

ماقم زا  دوخ  هب  دوخ  تروص ، نآ  رد  هک  ددرگ ، لیاز  سیئر ، زا  فاصوا  هک 
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تسا یقاب  طیارش  فاصوا و  نآ  هب  هک  دهد  بیرف  ار  مدرم  رگا  یّتح  داد ؛ دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  تیعورشم  هدش و  لزع  تسایر 
.دنشاب هتشاد  شلوبق  مه  مدرم  و 

ءاضعا شیازفا  نیا  زا   (1) .تسا هداد  شیازفا  طیارـش  دادعت  هب  ار  يربهر  ياروش  تنـس و  ياسؤر  ياضعا  دادعت  هعزتنم  لوصف  رد 
، صـصخت زا  هک  تسا  طیارـش  فاـصوا و  دوجو  مهم  هکلب  تسین ؛ مهم  ءاـضعا  دادـعت  یباراـف  رظن  رد  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ 
هک  ) لضاف تسایر  تیاده  يربهر و  زا  هلضاف  ۀنیدم  دهد و  یم  ربخ  طیارش ، نآ  ياراد  فصتم و  دارفا  لامک  یگتـسیاش و  تقایل ،

دوجو یباراف  یسایس  ماظن  رد  رایعم  نازیم و  سپ  .دیآ  یم  دوجو  هب  هدیسر و  تیناسنا  لامک  هب  تسا ) طیارش  فاصوا و  هب  فصتم 
.دوب دهاوخ  طیارش  فاصوا و 

لضافا ياسؤر  - 5

هراشا

ره هکلب  دوشن ، تفای  هناگ ، شش  طیارش  ياراد  هیقف  رفن  کی  يرـصع  رد  رگا  هک  تسا  دقتعم  يربهر ، زا  حطـس  نیا  رد  یناث  ملعم 
هب ار  هعماج  تسایر  يراگزاس ، يراکمه و  طرـش  هب  مه  اب  هرفن  شـش  تعاـمج  نیا  دـشاب ، دوجوم  رفن  کـی  رد  طیارـش  زا  مادـک 

سیئر دروم  رد  هک  یناعم  نامه  اب  هناگ -  شـش  طیارـش  (2) و  .دنوش یم  هدـناوخ  لضافا » ياسؤر  ناونع   » اب هک  دـنریگ  یم  تسد 
یگتـسیاش ات  دنـشاب  هتـشاد  ار  یتاذ  ۀـناگ  هدزاود  فاصوا  مادـک  ره  نینچ  مه  دـشاب و  دوجوم  اهنیا  نیب  رد  دـیاب  دـش -  نایب  تنس 

.دنروآ تسد  هب  ار  هلضاف  ۀنیدم  تسایر 
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نید و ياه  هزوح  ییادـج  هب  يربهر ، ددـعت  تسا  نکمم  هک  هدوب  بلطم  نیا  هجوتم  تنـس  ياسؤر  ثحب  رد  اـج و  نیا  رد  یباراـف 
مه اب  ددـعتم  دارفا  رگا  هک  تسا  هدرک  لـح  ار  مهوت  نیا  نیمئـالتم » اوناـکو   » دـیق اـب  اذـل  دوش ؛ رجنم  تسایـس  تمکح و  تهاـقف ،

.دوب دهاوخ  یفتنم  يربهر  عون  نیا  اعبط  دنشاب ، هتشادن  يراگزاس 

يراگزاس و مدع  دشاب ، هتـشاد  دوجو  يربهر  ياروش  زا  درف  ره  رد  دـیاب  هک  هناگ  هدزاود  ياه  تلـصخ  فاصوا و  هب  هجوت  اب  هتبلا 
زین طیارش  زا  دروم  دنچ  ای  کی  زا  نآ ، رب  هوالع  دشاب و  یم  فاصوا  نیا  هب  فصتم  هک  یصخش  اریز  دوب ، دهاوخ  دیعب  یگنهامه ،

، يراگزاس مدع  فالتخا و  عازن و  یلماک ، ناسنا  نینچ  نأش  رد  سپ  .دوب  دهاوخ  موصعم  نیـشناج  لماک و  ناسنا  تسا ، رادروخرب 
.دسر یم  رظن  هب  دیعب  يرما 

يربهر بیترت 

ياسؤر موس و  ۀـبترم  رد  ار  تنـس  سیئر  لثامم و  لوا و  سیئر  زا  دـعب  مود  ۀـبترم  رد  ار  لضافا  ياـسؤر  هعزتنم  لوصف  رد  یباراـف 
هتفرگ هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  باتک  زا  دش ، رکذ  بیترت  هب  راتـشون  نیا  رد  هچ  نآ  یلو  تسا ، هداد  رارق  مراهچ  ۀبترم  رد  ار  تنس 

نیا دهاش  .نآ  بیترت  ددص  رد  هن  تسا ، هدوب  يربهر  عاونا  نایب  ددـص  رد  هعزتنم  لوصف  رد  یباراف  هدـنراگن ، نیا  رظن  هب  هک  هدـش 
زا یهاگ  تسایس و  زا  یهاگ  .دروخ  یمن  مشچ  هب  بیترت  نآ  ياج  چیه  رد  هک  تسا  هعزتنم  لوصف  رد  جردنم  بلاطم  مامت  بلطم 

هیندملا و هسایـسلا  هلـضاف و  هنیدم  لها  يارآ  ياه  باتک  نآ ، فالخرب  اما  .دـیوگ  یم  نخـس  ناسنا  فاصوا  زا  یهاگ  دـنوادخ و 
متخ ّداضم  ياه  هنیدم  هب  زاغآ و  یسانشادخ  ثحابم  زا  هّلملا 

ص:238
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جردنم بیترت  میهد و  رارق  لصا  باتک ، هس  نیا  رد  ار  يربهر  عاونا  بیترت  بلاطم و  ام  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  نیرتهب  نیا  .دوش  یم 
.میزاس قبطنم  باتک  هس  نیا  رب  ار  هعزتنم  لوصف  رد 

هیندملا هسایسلا  دننام  رگید  ياه  باتک  اب  هدمآ ، هلضاف  هنیدم  لها  يارآ  باتک  رد  هک  يربهر  عاونا  بیترت  هک  تسا  نیا  مود  لیلد 
عاونا بیترت  هک  یلاح  رد  دراد ؛ تقباـطم  زین  هعیـش  يرکف  یناـبم  اـب  بیترت ، نیا  تسا و  گـنهامه  زین  هداعـسلا  لیـصحت  هلملا و  و 

دوش یم  نیا  هجیتن  سپ  .یباراف  یبهذـم  يرکف و  ینابم  اب  هن  دراد و  یناوخ  مه  یباراف  بتک  ریاـس  اـب  هن  هعزتنم ، لوصف  رد  يربهر 
.نآ بیترت  نایب  هن  تسا ، هدوب  يربهر  عاونا  نییبت  ددص  رد  هعزتنم  لوصف  رد  یباراف  هک 

یباراف رثا  نیرخآ 

ود ره  دروم  رد  دوش و  مولعم  خوسنم  خـسان و  ات  تسا ، هدوب  وا  باـتک  مادـک  یباراـف  رثا  نیرخآ  هک  تسین  مولعم  اـم  يارب  هچ  رگا 
مظنم و  لماک ، عماج ، رایسب  ءارآ ، باتک  یلو   (1)، تسوا رثا  نیرخآ  هک  هدش  هتفگ  هعزتنم  لوصف  هلضاف و  هنیدم  لها  يارآ  باتک 

.دسر یم  رظن  هب 

رت هدیچیپ  هعزتنم  لوصف  زا  اریز  دشاب ، یباراف  راک  نیرخآ  ءارآ ، باتک  دیاش  هک  دراد  دوجو  یلیالد  : » ینامرک زانرف  رتکد  ۀـتفگ  هب 
، هعزتنم لوصف  فالخرب  هوالع ، هب  .تسا  هدش  هدافتسا  صاخ  فرـص و  یفـسلف  نابز  کی  زا  نآ  رد  تسا و  رت  یفـسلف  رت و  غلاب  و 

(2) «. تسا رتراد  ناشن  مان و  هنیدم  ره  رت و  هتسجرب  رت و  نشور  داضم ، ياه  هنیدم  زیامت  توافت و  طوطخ 

ص:239

ص 51 و 52. یباراف , یسایس  هفسلف  ینامرک , زانرف  ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

هیقف تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 363زکرم  هحفص 264 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_239_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15070/AKS BARNAMEH/#content_note_239_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا ءارآ  باتک  : » دـسیون یم  وژپ  شناد  یقتدـمحم  .تسا  ءارآ ، باـتک  تهج  هب  رتشیب  مه  یباراـف  یـسایس  رکفت  ترهـش  هچ  ناـنچ 
ود یندم  یهلا و  شناد  ود  رد  ار  یباراف  هک  دیوگ  یم  ممالا  تاقبط  رد  یسلدنا  دعاص  .تسوا  یـسایس  ياه  شراگن  نیرتدنمجرا 

ندوب رت  لماک  رد  مالک  ۀصالخ   (1) «. دشاب دیاب  ءارآ  نیمه  هک  هلضافلا  هریسلا  یمود  هیندملا و  هسایـسلا  یکی  دننام : یب  تسا  رتفد 
.دنک یم  تیوقت  ار  نآ  ندوب  رخآ  لامتحا  هک  تسین  یکش  ياج  یباراف ، ياه  باتک  ریاس  زا  ءارآ  باتک 

رمع ةرود  زا  ناشن  هک  هدرک  هدافتسا  داهج  ترجه و  حالطصا  زا  هعزتنم  لوصف  رد  یباراف  هک  تسا  دقتعم  ینامرک  زانرف  رتکد  یلو 
هعزتنم لوصف  سپ  .هدوب  هدش  هتساک  ینانوی  ۀفـسلف  هب  وا  یگتفیـش  زا  هتـشاد و  نید  ياه  هزومآ  هب  يرتشیب  شیارگ  هک  دهد  یم  وا 

رخآ رد  هک  موـلعم  اـجک  زا  یلو  تسین ، هجو  زا  یلاـخ  هچ  رگا  یناـمرک  رتـکد  مـالک  هدـنراگن ، رظن  هب  اـما   (2) .تسوا رثا  نـیرخآ 
باتک اریز  هتـشاد ، ینید  تاحالطـصا  دربراـک  هب  رتشیب  شیارگ  ادـتبا  رد  تسا  نکمم  دـشاب ؟ هدـش  رتشیب  وا  ینید  شیارگ  شرمع 

هب رتشیب  شیارگ  ادتبا  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  .تسا  یباراف  رثا  نیرخآ  هک  هتفگن  یـسک  چیه  ار  تسا  ینید  یباتک  ًافرـص  هک  هّلملا 
.تسا هتشاد  ینید  تاحالطصا  دربراک 

هب لالدتـسا ، لقع و  نابز  اب  یناـنوی  هفـسلف  بلاـق  رد  ار  ینید  ياـه  هزومآ  تساوخ  یم  یباراـف  هک  میریذـپب  ار  بلطم  نیا  رگا  اـما 
هک نیا  لامتحا  دنکن ، داجیا  تیساسح  نیملسم ، ریغ  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، هضرع  نایناهج 

ص:240

يدمآ رد   » باتک نمض  رد  هلاقم  نیا  ص 72  تالاقم ،) هعومجم   ) یباراف دزن  يرادروشک  هشیدنا  هوژپ , شناد  یقتدـمحم  ( 1 - ) 1
.تسا هدش  جرد  یناجنز  یمیرک  دمحم  زا  ...و » نامرآ  شلاچ  رب 
ص 52 و 53. یباراف , یسایس  هفسلف  ینامرک , زانرف  ( 2 - ) 2
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تاحالطـصا ندربراک  هب  نودـب  فرـص و  یفـسلف  نابز  اب  باتک  نیا  رد  وا  اریز  دوش ، یم  تیوقت  دـشاب ، وا  رثا  نیرخآ  ءارآ  باتک 
ءارآ باـتک  زا  ار  هعماـج  ياـسؤر  بیترت  راتـشون ، نیا  رد  اـم  تروص ، ره  هب  .تسا  هتـشادرب  ماـگ  شدوـخ  فدـه  يوـس  هب  ینید ،

قبطنم هعیش  بهذم  اب  مه  دنک و  یم  دییأت  ار  بیترت  نیا  هداعسلا ، لیصحت  هلملا و  هیندملا و  هسایسلا  بتک  مه  هک  میدومن  تشادرب 
.تسا رتشیب  نآ  ندوب  خسان  ندوب و  رخآ  لامتحا  مه  تسا و 

: دیامرف یم  دراد و  دیکأت  رایسب  تمکح ، طرـش  يور  باتک  نیا  رد  یباراف  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  یلـضعم  ءارآ  باتک  رد  اهتنم 
نودب هلـضاف  ۀنیدم  لاح  نآ  رد  دشاب ، هتـشادن  ار  تمکح  یلو  دشاب ، هتـشاد  ار  طیارـش  یقاب  هعماج ، تسایر  هک  دتفا  قافتا  هاگره 

دهاوخن یلوط  دوشن ، تفای  یمیکح  يربهر ، يارب  رگا  ماجنارـس  دریگ و  یم  رارق  یهابت  تکـاله و  ضرعم  رد  دـنام و  یم  يربهر 
.دریگ یم  ارف  ار  هعماج  داسف  ینعی   (1) .دش دهاوخ  كاله  هنیدم  هک  دیشک 

یّقلت ینتفاین  تسد  ییایپوتا و  ار  یباراف  هلـضاف  هنیدم  حرط  نیقّقحم ، زا  یخرب  هک  هدش  ثعاب  تمکح ، طرـش  رب  یباراف  دیکأت  نیا 
لوا سیئر  دروم  رد  هک  تساـنعم  ناـمه  هب  هلـضاف ، هنیدـم  ياـسؤر  ۀـمه  دروم  رد  تمکح  دـندرک  لاـیخ  هک  لـیلد  نیا  هب  دـننک ؛
نیا دوش و  یمن  ادیپ  اه  نامز  ۀمه  رد  لاعف  لقع  اب  طبترم  سیئر  سپ  هلیختم .) هقطان و  هوق  قیرط  زا  لاعف  لقع  اب  طابترا   ) تشذـگ

.دوب دهاوخ  لایخ  ملاع  رد  شهاگیاج  حرط 

حرط رگید ، یخرب  تهج  نیا  زا  .تسا  هدرکن  رکذ  اـسؤر ، ریاـس  يارب  لوا  سیئر  زا  ریغ  ار  تمکح  طرـش  هیندـملا ، لوصف  رد  اـما 
ار هلضاف  ۀنیدم 

ص:241

ص 130. هلضاف , هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
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، یباراـف رظن  زا   (2) میتفگ ًالبق  اـم  هک  دـشاب  نیا  دـیاش  فـالتخا  نیا  ّلـح  هار   (1) .دـنا هدرک  دادـملق  رت ، یلمع  هعزتـنم  لوصف  رد 
ههج نم  دادـنالا  نود  نم   » هلمج اـب  یباراـف  تـسین و  اـنعم  کـی  هـب  لوا ، سیئر  زا  دـعب  ياـسؤر  اـب  لوا  سیئر  دروـم  رد  تـمکح 

.دنک یم  هراشا  انعم  ود  نآ  نایم  قرف  هب   (3) «. هلیختملا

هدـنع نم  وه  میکحلا  قحلا و  دوجولا  هفرعم  همکحلا  :» دـنک یم  فیرعت  تاـقیلعتلا  باـتک  رد  ار  تمکح  یباراـف  هک  هنوگ  نآ  ًاـیناث 
دوجو هب  تفرعم  نیمه  لوا ، سیئر  ریغ  رد  تمکح  طرـش  زا  یباراف ، دارم  فیرعت ، نیا  هب  هجوت  اب   (4)« لامکلاب هتاذب  بجاولا  ملع 

.دوب دهاوخ  یلاعت  قح 

تفرعم یلاـعت  قح  دوجو  هب  هعماـج  سیئر  رگا  هک  دـشاب  نیا  دـیاش  تمکح ، طرـش  يور  رتشیب  دـیکأت  زا  یباراـف  ضرغ  نیارباـنب ،
ار هعماج  هک  تسین  یسک  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ّتیعورشم  درادن و  ار  یلبق  ياسؤر  ینیشناج  تموکح و  قح  دشاب ، هتـشادن 

.دریگ یم  رارق  یهارمگ  ینعی  تکاله ، ضرعم  رد  هعماج  اذل  .دنک  تیاده  داشرا و  یلاعت  قح  تفرعم  يوس  هب 

هعماج رد  يربهر  فیاظو 

ندیسر تموکح ، عامتجا و  لیکـشت  زا  فده  نینچ  مه  (5) و  ناسنا تقلخ  زا  فده  تسا  دقتعم  یباراف  تشذـگ ، هک  روط  نامه 
(6) .تسا تداعس  هب 

ص:242

ص 52. یباراف , یسایس  هفسلف  ینامرک ، زانرف  ( 1 - ) 1
.تشذگ لثامم » سیئر   » ثحب رد  ( 2 - ) 2

ص 129. هلضاف , هنیدم  لها  يارآ  ( 3 - ) 3
ص 46. تاقیلعتلا , ( 4 - ) 4

ص 74 و 78. هیندملا ، هسایسلا  ( 5 - ) 5
.ص هلضاف , هنیدم  لها  يارآ  ( 6 - ) 6
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.دریگ یم  لکش  فده ، نیا  ساسا  رب  یباراف ، هاگن  زا  هعماج ، ربهر  ًاصوصخم  اه و  تلود  درکلمع  فیاظو و  سپ 

هتسناد فلتخم ، ریباعت  اب  ناربهر ، ۀمه  طیارـش  ءزج  نآ ، هک  درک  هصالخ  هلمج  کی  رد  ار  يربهر  فیاظو  مامت  ناوت  یم  ور  نیازا 
تداعس يوس  هب  داشرا  ناوت  هک  تسا  نیا  هلضاف  هنیدم  يربهر  طرش  ینعی  هداعـسلا ؛» یلا  داشرالا  هدوج   » زا تسا  ترابع  هک  هدش 

یلا داشرا  ساسا  رب  ...و  تینما ، داجیا  حلص ، گنج ، بیدأت ، تیبرت ، میلعت ، نوناق ، عضو  زا  يربهر  درکلمع  مامت  دشاب و  هتـشاد  ار 
.دریگ یم  تروص  هداعسلا 

، راتـشون نیا  رد  هک  تسا  هدش  ثحب  یباراف  ياه  باتک  همه  رد  هدنکارپ  روط  هب  یلو  لیـضفت ، هب  هچرگا  فیاظو ، نآ  تایئزج  اما 
: دوش یم  افتکا  اهنآ  نیوانع  هب  اهنت  تسین و  اهنآ  ۀمه  هب  نتخادرپ  لاجم 

؛(1) هنیدم لها  تیبرت  میلعت و  . 1

؛(2) هعماج تیاده  داشرا و  . 2

؛(3) هعماج رد  اه  شزرا  قالخا و  لیاضف و  جیورت  . 3

؛(4) لوا سیئر  تعیرش  نید و  زا  يرادساپ  . 4

؛(5) هعماج تحلصم  ساسا  رب  نوناق  رییغت  طابنتسا و  نیودت ، . 5

؛(6) هعماج حالصا  . 6

ص:243

ص 81-78. هداعسلا ، لیصحت  نامه ص 147 و  ( 1 - ) 1
ص 78. هیندملا ، هسایسلا  نامه ص 129 و  ( 2 - ) 2

ص 54. هلملا ، ص 14-25 و  هعزتنم ، لوصف  ( 3 - ) 3
ص 129. هلضاف , هنیدم  لها  يارآ  ( 4 - ) 4

ص 56. هعزتنم ، لوصف  ص 80 و 81 و  هیندملا ، هسایسلا  ص 49-51 و  هلملا ، نامه و  ( 5 - ) 5
ص 106. هیندملا ، هسایسلا  ( 6 - ) 6
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؛(1) هعماج رد  تردق  عیزوت  . 7

؛(2) هعماج رد  راک  میسقت  . 8

؛(3) هعماج زا  تافآ  رورش و  عفد  . 9

؛(4) هعماج رد  تینما  داجیا  . 10

؛(5) هعماج رد  تلادع  داجیا  . 11

؛(6) هعماج تداعس  نیمأت  . 12

؛(7) نانمشد اب  حلص  گنج و  . 13

(8) .هعماج یلام  لئاسم  هب  هجوت  . 14

ص:244

ص 59-54. هّلملا ، ( 1 - ) 1
ص 61 و 62 و 96 و 97. هعزتنم ، لوصف  ص 139-141 و  هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  نامه و  ( 2 - ) 2

ص 78 و 106. هیندملا ، هسایسلا  ص 18-29 و  هعزتنم ، لوصف  ( 3 - ) 3
ص 81-79. هداعسلا ، لیصحت  ( 4 - ) 4

ص 158. هلضاف ، ۀنیدم  لها  يارآ  ص 61-64 و 32-34 و  هعزتنم ، لوصف  ( 5 - ) 5
ص 93. هعزتنم ، لوصف  ص 81 و 84 و  هداعسلا ، لیصحت  ص 118-126 و  هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 6 - ) 6

ص 55 و 56 و 67. هعزتنم ، لوصف  ( 7 - ) 7
ص 66. نامه ، ( 8 - ) 8
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دساف ياه  تموکح  ّداضم و  ياه  هنیدم  - 5

داضم ياه  هنیدم  زا  دوصقم  لوا : راتفگ 

همدقم

هراشا

نآ لباقم  ۀطقن  رد  هدش و  جراخ  هلـضاف  تموکح  ریـسم  زا  هک  تسا  ییاه  تموکح  یباراف ، رظن  رد  ّداضم ، ياه  هنیدـم  زا  دوصقم 
باب زا  اریز  دـهد ، ناشن  یبوخ  هب  ار  هلـضاف  ۀـنیدم  شزرا  دـهاوخ  یم  ّداضم ، ياه  هنیدـم  نییبت  اب  یباراـف  اـیوگ  .تسا  هتفرگ  رارق 

اب هسیاقم  رد  ریخ  و  حبق ، اب  هسیاقم  رد  نسح  دوش و  یمن  هتخانش  ییابیز  ةولج  شزرا و  دشابن ، تشز  ات  اهدادضاب » ءایـشالا  فرعت  »
زا دیاب  هک  تسانعم  نیا  هب  دـنک ، یم  فیـصوت  نییبت و  ار  هحیبق  روما  ناملـسم ، فوسلیف  کی  هک  یماگنه  .ددرگ  یم  راکـشآ  ّرش ،

.دشاب هتشاذگ  شیامن  هب  زین  ار  هنسح  يوگلا  لباقم ، رد  هک  یماگنه  صوصخ  هب  تسُج ؛ يرود  نآ 

نییبت اب  سپـس  .دنک  یم  یفّرعم  ناناملـسم  ۀعماج  ًاصوصخم  يرـشب و  ۀعماج  ینامرآ  يوگلا  ار  هلـضاف  ۀـنیدم  ادـتبا  یباراف  نیاربانب 
اب میقتـسم  ریغ  يا  هزرابم  ّداـضم ، ياـه  هنیدـم  نییبت  تقیقح ، رد  دراد و  یم  رذـح  رب  نآ  زا  ار  يرـشب  عماوج  ّداـضم ، ياـه  هنیدـم 

رصع عورشمان  بصاغ و  ياه  تموکح 

ص:245
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دزاس نایامن  ناگدنیآ ، زور و  نآ  ۀعماج  رب  ار  یـسابع  نامکاح  يراکهبت  تلالـض و  داسف ، تساوخ ، یم  هلیـسو  نیدـب  هک  تسوا 
دندوب هدرک  لیدبت  دوخ  یثوروم  تنطلس  هب  ار  یمالسا  تفالخ  هدش و  راوس  مدرم  ةدرگرب  هنابصاغ  یلو  مالـسا ، مان  هب  هنوگچ  هک 

.دنتشادن يرگید  فده  يدام ، روما  زا  یهاوخ  تذل  ینارذگ و  شوخ  شون و  شیع و  زج  و 

هلضاف ریغ  هلضاف و  هب  میسقت  رایعم  - 1

رایعم یساسا ، لصا  هس  هک  هدومن  میسقت  هلـضاف  ریغ  هلـضاف و  هب  اهنآ  شزرا  تیفیک و  ساسا  رب  ار  دوخ  یـسایس  ياه  ماظن  یباراف ،
.تسا هتشاد  رارق  وا  رظن  زا  میسقت 

دـش و رکذ  يربهر  ثحب  رد  هک  دـشاب  یتاسایر  عون  جـنپ  نآ  زا  یکی  ینعی  دـشاب ، هلـضاف  هنیدـم ، تسایر  رگا  تساـیر : عون  لوا ،
.دهد یم  لیکشت  ار  هلضافریغ  ۀعماج  الا  و  دروآ ؛ یم  دوجو  هب  ار  هلضاف  ۀعماج  دشاب ، هتشاد  یهلا  ّتیعورشم  هصالخ 

الاو دوب ؛ دهاوخ  هلضاف  هعماج ، نآ  دشاب ، هتشاد  يراکمه  نواعت و  یقیقح ، تداعس  هب  ندیسر  يارب  يا  هعماج  رگا  تداعـس : مود ،
(1) .دریگ یم  رارق  هلضاف  ریغ  ءزج 

هدش غالبا  تسا  رذنم  یبن و  هک  لوا  سیئر  طسوت  دشاب و  هتـشاد  یهلا  أشنم  نییآ  نید و  هچ  نانچ  تسا  دـقتعم  یباراف  نید : موس ،
(2) .دوش یم  هلضاف  ریغ  ۀعماج  أشنم  دشاب ، دساف  رگا  دوش و  یم  هلضاف  ۀعماج  يارآ  أشنم  دشاب ،

ص:246

ص 43. هلملا , ص 118 و  هلضاف , هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
ص 43 و 44. هّلملا ، ص 151 و  نامه ، ( 2 - ) 2
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ّداضم ياه  هنیدم  ینابم  لوصا و  - 2

داجیا نیودت و  اقب ، عزانت  نوناق  تعیبط و  تادوجوم  تشرـس  زا  ناشتادهاشم  رب  ار  تلادع  نوناق و  يانبم  ّداضم ، ياه  هنیدم  یلاها 
ینعی  (1) ؛» بلاغتلا ًاذا  لدعلاف  لدعلاوه  عبطلا ، یف  امف  :» دنناد یم  يرـشب  تاعامتجا  نوناق  يوگلا  هب  ار  اقب  عزانت  نوناق  دـنا و  هدرک 

نیاربانب .تسا  یهاوخدوخ  مادختـسا و  محازت و  عزانت و  بلاغت و  رد  لدع  سپ  تسا ؛ لدـع  نیع  دـهد ، یم  خر  تعیبط  رد  هچ  ره 
نیمه هب  .دـننک  لمع  دوخ  ةدارا  راـیتخا و  اـب  دـیاب  راـتخم  تاـناویح  دـهد ، یم  ماـجنا  دوخ  تعیبط  هب  یعیبط  ماـسجا  هک  ار  هچ  نآ 

(2) .دنشاب رگیدمه  دراطم  هبلغ و  راتساوخ  هراومه  دیاب  هنیدم  دارفا  تهج ،

: تسا رارق  نیا  زا  ّداضم  ياه  هنیدم  ياه  هشیدنا  لوصا  سپ 

؛ اقب عزانت  یعیبط و  نوناق  تیمکاح  . 1

؛ تسا تلادع  نیع  اقب ، عزانت  نوناق  . 2

.دنوادخ تیمکاح  یفن  . 3

هنیدـم يرکف  ینابم  زا  یکی  دـیامرف  یم  هدرک و  حرطم  عوشخلا » یف  لوقلا   » ناونع تحت  ار  داضم  ياه  هنیدـم  موس  ياـنبم  یباراـف 
هحلاصملاب و تاریخلا  هذـه  یلع  هبلاغملا  نع  زجعی  نمل  دـیاکم  لیح و  اهناف   » تسا لوا  ببـس  ربارب  رد  عوشخ  راـکنا  ّداـضم  ياـه 

یناسک فرط  زا  هک  تسا  ییاه  گنرین  يرگ و  هلیح  یهلا ، تیمکاح  ریبدت و  هب  داقتعا  هلـضاف ، ریغ  يارآ  رد  ینعی   (3) ؛» هدهاجملا
.دنرادن تردق  لامعا  تدهاجم و  ییاناوت  دنناوتان و  تاریخ ، رب  هبلغ  یبای و  تسد  زا  هک  دوش  یم  حرطم 

ص:247

ص 157. نامه ، ( 1 - ) 1

ص 153. نامه ، ( 2 - ) 2

ص 160. نامه ، ( 3 - ) 3
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عبّطلاب تّیندم  یفن  - 3

رد دـنوادخ  ریبدـت  رکنم  هک  يا  هعماـج  رد  .تسا  عبّطلاـب  ّتیندـم  یفن  هلـضاف ، ریغ  عماوج  رد  تموـکح  ياـنبم  لـصا و  نیمراـهچ 
يدارفنا و زین ، ناسنا  یگدنز  دیاب  سپ  دناد ، یم  تلادـع  نیع  ار  نآ  تسامرف و  مکح  نآ  رد  لگنج  نوناق  تسا و  ناسنا  یگدـنز 
هب یندـم ، نوناق  یعامتجا و  یگدـنز  یلو  عبّطلاب ، یندـم  هن  دـناد ، یم  عبّطلاـب  درفنم  ار  ناـسنا  هلـضاف ، ریغ  عماوج  دـشاب و  یلگنج 

تفآ نامه  نیا   (1) ؛» هیناسنالا ءارآ  نم  یعبـسلا  ءادلا  وه  اذه  و  : » تسا هدش  لصاح  رگیدمه  هب  ناسنا  زاین  ناسنا و  رارطـضا  تهج 
.دراد دوجو  ناسنا  عون  يارآ  رد  هک  تسا  یگدنرد  يرامیب  و 

ّداضم ياه  هنیدم  لها  قالخا  - 4

هدنرد رورش و  ياهراک  زا  هک  دنتسه  سفن  يرامیب  راچد  دساف ، يرکف  ینابم  نیا  ۀطساو  هب  ّداضم  ياه  هنیدم  یلاها  یباراف ، رظن  هب 
نانآ سوفن  لاعفا ، نیا  تبظاوم  تموادم و  زا  هک  نیا  ات  دیآ ، یم  دیدپ  نانآ  سوفن  رد  تسپ  ۀـکلم  تئیه و  اهنآ  تائیـس  ییوخ و 
اهاذغ یعقاو  معط  كاردا  تردق  زا  یمـسج ، رامیب  هک  روط  نامه  .دنوش  یم  التبم  یناسفن  ضرم  هب  هدش و  جراخ  لادـتعا  ّدـح  زا 

تفایرد زا  زین  سفن  ضیرم  تسین ، ذـیذل  عقاو  رد  هک  تسه  ییاه  ماعط  رد  وا  تذـل  هدومن و  رییغت  وا  ۀـقئاذ  هک  نوچ  تسا  زجاـع 
(2) .تسا نازیرگ  رّفنتم و  لیاضف ، زا  اسب  هچ  مورحم و  یگدنز  نیتسار  ذیاذل  زا  ناوتان و  روما ، تقیقح 

ص:248

ص 153. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 5. هعزتنم , لوصف  ص 140 و 141 و  نامه ، ( 2 - ) 2
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مامـشتسا اب  داتفا و  ناراطع  رازاب  هب  شرذگ  یغّابد  يزور  دـنا : هتفگ  هک  تسا  هّماش  ةوق  رییغت  ناتـساد  نآ  دـننامه  هقئاذ ، رییغت  نیا 
مامشتسا ضحم  هب  غّابد  درم  دروآ و  نیگرس  يرادقم  تسناد ، یم  ار  تلع  تخانـش و  یم  ار  وا  هک  یـصخش  .تفر  شوه  زا  رطع ،

، ظـعاو يادـص  اـی  هضور  اـی  نآرق  تئارق  يادـص  ندینـش  زا  هک  مینیب  یم  ار  دارفا  یخرب  تسا  نینچ  مه  .دـمآ  شوـه  هب  نآ  يوـب 
یقیقح ياه  تذل  كرد  زا  دنراد و  یحور  ضرم  یباراف ، لوق  هب  اهنیا  .دنیآ  یم  لاح  هب  یقیـسوم ، يادص  ندینـش  اب  اما  .دـنرفنتم 

تلاح نآرق ، توص  نیشنلد  رطع  عامتسا  اب  هتفای و  رییغت  ناشیا  ۀقئاذ  هک  دنا  هتفرگ  وخ  هانگ ، یقیـسوم و  اب  ردق  نآ  اهنیا  .دنمورحم 
.دوش یم  داجیا  اهنآ  رد  رّفنت 

ّداضم ياه  هنیدم  ماسقا  - 5

ریغ ۀنیدم   (3) مـسق راهچ  هلـضاف  ۀنیدم  لها  يارآ  رد  (2) و  مـسق ود  هعزتـنم  لوصف  رد  (1) و  مـسق هس  هیندملا  هسایـسلا  رد  یباراف 
یم رارق  لیلحت  لقن و  يانبم  نآ ، ندوب  رخآ  لامتحا  هنیدـم و  لها  يارآ  باـتک  ندوب  لـماک  تهج  هب  هک  دـهد  یم  ناـشن  هلـضاف ،

هنیدـملاو هلدـبتملا  هنیدـملاو  هقــسافلا  هنیدـملاو  هلهاـجلا  هنیدـملا  اـهداضت  هلــضافلا  هنیدـملاو  :» دـیامرف یم  باـتک  نـیا  رد  .دریگ 
مادک ره  یباراف  سپس  .ّهلاضو  هلّدبتم  هقـساف و  هلهاج و  هنیدم  زا  تسا  ترابع  دنا  هلـضاف  هنیدم  ّداضم  هک  ییاه  هنیدم   (4) ؛» هلاضلا

.دنک یم  میسقت  عون  شش  هب  ار  مسق  راهچ  نیا  زا 

ص:249

ص 87. هیندملا , هسایسلا  دمحم ، یباراف ، ( 1 - ) 1
ص 31. هعزتنم , لوصف  نامه , ( 2 - ) 2

ص 131. هلضاف , هنیدم  لها  ءارآ , نامه , ( 3 - ) 3
.نامه ( 4 - ) 4
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نآ ماسقا  هلهاج و  هنیدم  مود : راتفگ 

همدقم

هراشا

روطخ نانآ  لد  رد  هن  هتخانـش و  ار  تداعـس  هن  نآ ، ِمدرم  هک  تسا  نآ  هلهاج  ۀـنیدم  دـیامرف : یم  هلهاج  ۀـنیدم  فیرعت  رد  یباراـف 
رد هک  ار  یتمـسق  طقف  تاریخ ، زا  دـندرگ و  یمن  دـقتعم  نادـب  دـنمهف و  یمن  ار  نآ  دـنوش ، داـشرا  نآ  يوس  هب  رگا  تسا و  هدرک 

ییانشآ دنتـسه ، یگدنز  ییاهن  فده  دننک  یم  نامگ  رهاظ  رد  هک  يروما  هب  ینعی  دنـسانش ؛ یم  تسا ، ریخ  دننک  یم  نامگ  رهاظ 
نیا یناسفن و  ياهاوه  لایما و  لیـصحت  رد  يدازآ  يدام و  تاّذـل  زا  يریگ  هرهب  يرگناوت ، یتسردـنت ، زا : تسا  ترابع  هک  دـنراد 

گرزب تداعس  تسا و  یتخبشوخ  تداعس و  هلهاج  ۀنیدم  مدرم  دزن  روما  نیا  زا  کیره  .دنشاب  میظعت  میرکت و  دروم  مدرم  دزن  هک 
رقف یندب ، تافآ  ضارما و  زا  تسا  ترابع  هک  دنناد  یم  تواقـش  ار  تساهنیا  لباقم  رد  هچ  نآ  تساهنیا و  همه  زا  ترابع  لماک  و 

(1) .مدرم يوس  زا  میرکت  میظعت و  مدع  یناسفن و  ياهاوه  لایما و  رد  يدازآ  مدع  يدام و  تاذل  زا  يرادرب  هرهب  مدع  و 

هدام هب  طوبرم  روما  رد  تداعـس  بابـسا  نتفای  اهنآ  ۀمه  كارتشا  ۀـطقن  هک  دـنک  یم  میـسقت  مسق  شـش  هب  ار  هلهاج  ۀـنیدم  یباراف 
زا یقلت  نآ  اـب  بساـنتم  مسا  یباراـف ، هک  دـنا  هدرک  یقلت  تداعـس ، بابـسا  ار  يداـم  روـما  زا  یـصاخ  ءیـش  مادـک  ره  یلو  تسا ،

.دنک یم  باختنا  ناشیا  يارب  ار  تداعس 

هراشا دوخ  رصع  ناملسم  ریغ  للم  هب  ای  هتشاد  رظن  ّدم  ار  مالسا  زا  لبق  تیلهاج  نارود  هلهاج ،»  » ناونع زا  یباراف  هک  تسین  دیعب  اما 
.دنک یم 

ص:250
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هّیرورض ۀلهاج  ۀنیدم  - 1

اه و یندروخ  عاونا  لیبق  زا  یگدـنز  تایرورـض  رب  ندرک  افتکا  نآ ، مدرم  فدـه  هک  يا  هعماـج  زا  تسا  تراـبع  هیرورـض  ۀـنیدم 
لیصحت تهج  رد  اهدرکراک  ۀمه  تموکح ، عون  نیا  رد  .دشاب  یم  اهنآ  هب  ندب  ماوق  هک  تسا  تانوکسم  تاسوبلم و  تاحوکنم و 

صاخـشا نیرتهب  .درادن  رتالاب  لامک  اهنیا و  زا  رتارف  یگدنز  هب  يداقتعا  هنوگ  چـیه  دوش و  یم  فوطعم  مدرم  یگدـنز  تایرورض 
مه نآ  سیئر  دنک و  ریبدت  يرگ و  هلیح  دنناوتب  رتهب  یگدنز ، تایرورـض  نیمأت  تهج  رد  هک  دنتـسه  یناسک  عماوج  هنوگ  نیا  رد 

(1) .دشاب نارگید  زا  رترگ  هلیح  رتربدم و  اتسار  نیا  رد  هک  تسا  یسک 

هلاذن ۀلهاج  ۀنیدم  - 2

رگناوت هکلب  حیحص ، ةدافتـسا  يارب  هن  تسا ؛ تورث  تنکم و  هب  ندیـسر  نآ ، مدرم  فده  هک  تسا  يا  هعماج  هلادب ، ای  هلاذن  ۀنیدم 
زا ندـب  ظـفح  دودـح  رد  طـقف  دوـخ  تورث  زا  دـنزرو و  یم  لـخب  ندرک  جرخ  رد  .تساـهنآ  یتاذ  فدـه  تورث ، عـمج  ندـش و 

یشیدنا هراچ  عون ، نیرتهب  هب  تورث  عمج  رد  دناوتب  هک  تسا  رترب  همه  زا  عماوج  نیا  رد  یسک  ًاعبط  دننک و  یم  فرـصم  تکاله ،
ندروآ مهارف  رد  هراومه  هک  دراد  تساـیر  عماوج  نیا  رب  یـسک  نیارباـنب  .دـشاب  هتـشاد  راـنید  مهرد و  رتـشیب  همه  زا  دوخ  دـنک و 

(2) .دشاب اناوت  مدرم  ندش  رگناوت  لیاسو 

ص:251

ص 31. هعزتنم ، لوصف  ص 88 و  هیندملا ، هسایسلا  نامه ص 132 و  ( 1 - ) 1
ص 88 و 89. هیندملا ، هسایسلا  نامه و  ( 2 - ) 2
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تّسخ ۀلهاج  ۀنیدم  - 3

تایرورـض هب  لوصو  ینعی  یلبق  ۀعماج  ود  یگژیو  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  یتخبدب ، یتسپ و  ۀـعماج  ینعی  توقـش ، تّسخ و  ۀـنیدم 
؛ تسا رـسیم  یلبق  ۀعماج  یگژیو  ود  نتـشاد  اب  یهاوخ  تذل  دراد و  مه  ار  یبلط  تذل  فدـه  يزودـنا ، تورث  یگدـنز و  نیتسخن 
رد زین  تنکم  تورث و  ظاحل  زا  دشاب و  هدش  هدروآرب  نیتسخن  ياه  يدـنمزاین  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ققحت  یماگنه  یبلط  تذـل  ینعی 

یندروخ دننام  فلتخم ، ياه  تذل  زا  يریگ  هرهب  نآ ، مدرم  فده  هک  تسا  يا  هعماج  تّسخ ، ۀعماج  سپ  .دنـشاب  شیاسآ  هافر و 
ياه تذـل  زا  يریگ  هرهب  رد  نآ  مدرم  يراکمه  نواـعت و  یلک  روط  هب  لزه و  وهل و  راـمق ، سلاـجم  تاوهـش ، اـه ، یندیـشون  اـه ،

نآ زا  ناشتسایر  ًاعبط  دنـشاب و  هتـشاد  ار  اه  تذل  عاونا  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  نیرتدنمتداعـس  نیاربانب   (1) .تسا یلایخ  یسح و 
هیلهاج ۀعماج  نیرت  لماک  هنیدم ، نیا  سپ  .دزاس  هدامآ  ار  يرتشیب  ینارذگ  شوخ  ییوج و  تذل  ياه  هنیمز  دناوتب  هک  تسا  یسک 

لها دـنع  هطوـبغملا  هدیعـسلا و  هنیدـملا  یه  هنیدـملا  هذـه  و  : » تـسا یلبق  عوـن  ود  کـشر  دروـم  تخبـشوخ و  ۀـعماج  هـک  تـسا 
(2) «. هیلهاجلا

هب یباـیتسد  يارب  یلوا  رد  هک  قرف  نیا  اـب  دـنعون ؛ کـی  زا  عقاو  رد  ود  ره  تّسخ  هنیدـمو  هلاذـن  هنیدـم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ 
ربارب رد  ًارهاظ  ار  حالطـصا  ود  نیا  یباراف  .دنتـسه  یطارفا  ذـیاذل  بسک  يارب  یمود  رد  دـننک و  یم  لـمع  یطارفا  يداـم ، تاـمعن 

(3) .تسا هداهن  ناذفنتم ، تموکح  ینعی  یشراگیلا ، حالطصا 

ص:252

ص 89. هیندملا ، هسایسلا  نامه و  ( 1 - ) 1
ص 89. هیندملا , هسایسلا  ( 2 - ) 2

ص 550. ناریا ، تسایس  ملع  ردپ  تیانع  دیمح  رتکد  يدنز ، قایارغ  دواد  ( 3 - ) 3
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هّیمارک ۀیلهاج  ۀنیدم  - 4

هراشا

، تمارک رهش  یلاها  رگید ، ریبعت  هب  .دننک  نواعت  رگیدکی  اب  مارتحا ، ترهش و  تمارک ، هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نآ  هّیمارک  ۀعماج 
« لعفلا لوقلاب و  نیمظعم  ممـالا و  نیب  نیروهـشم   » ینعی لـلم  ریاـس  ناـیم  رد  مه  مارکا ، زیاـمت و  ترهـش و  راـختفا و  بسک  قشاـع 
زا روظنم  .بتارم  ياراد  لـضافتم و  اـی  دنـشاب  يواـسم  همه  دوخ ، نیب  مارتحا  میرکت و  رد  لاـح  .دنتـسه  دوخ  نیب  رد  مه  (1) و  دنا

نأش و زا  یعون  يرگید  هب  کی  ره  تقیقح  رد  دنراذگ و  مارتحا  رگیدـمه  هب  يواسم  روط  هب  کی  ره  هک  تسا  نیا  يواسم  مارتحا 
.يرازاب تالماعم  رد  دتس  داد و  لثم  تسرد  دنک ؛ اطعا  لباقتم  یتمارک  تکوش و 

، دـیآ یم  باـسح  هب  تقاـیل  ناـشدوخ  راـیعم  اـب  هک  ییاـه  تقاـیل  بسح  رب  درف ، ره  هک  تسا  نیا  لـضافتم  تمارک  زا  روظنم  یلو 
تلیضف رب  دنوش ، یم  مارتحا  میرکت و  بجوم  هک  هیمارک  ياه  هنیدم  رد  یگتـسیاش  تقایل و  رایعم  اما  .دنک  یم  ادیپ  نأش  تمارک و 

: دوب دهاوخ  لیذ  روما  هکلب  تسین ؛

رادروخرب يرترب  رتـالاب و  یعاـمتجا  هاـگیاج  زا  دـنراد ، يرتـشیب  تورث  لاـم و  هک  يدارفا  هیمارک ، عـماوج  رد  یلاـم : يرگناوـت  . 1
.دوب دنهاوخ 

زا هک  یـسک  ره  دشاب ، ینارذگ  شوخ  تذـل و  يوس  هب  هعماج  شیارگ  یتقو  ینارذـگ : شوخ  بابـسا  ندروآ  مهارف  رد  ریبدـت  . 2
مارتـحا مارکا و  زا  تسا ، رترهاـم  نارگید  ترـشع  شیع و  بابـسا  هیهت  رد  تسا و  رادروخرب  يرتـشیب  بعل  وهل و  تذـل و  بابـسا 

.دوب دهاوخ  رادروخرب  زین  يرتالاب 

دوخ و يرورـض  ياهزاین  هک  یـسک  ره  سپ  .تسا  يدام  ياهزاین  نیمأت  درف ، ره  تقایل  رایعم  يداـم : ياـهزاین  نیمأـت  رد  ریبدـت  . 3
.تسا رادروخرب  يرتالاب  یگتسیاش  زا  دنک ، مهارف  ار  نارگید 

ص:253

ص 132. هلضاف , هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
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رد صخـش  ینعی  تسا ؛ نارگید  رب  هبلغ  ناوت  یتسد و  هریچ  هلهاـج ، عماوج  رد  تقاـیل  ياـهرایعم  زا  یکی  نارگید : رب  هبلغ  ناوت  . 4
بـسک یترهـش  تهج ، نیا  زا  دـنوش و  یم  بلاغ  نارگید  رب  هراومه  هک  دراد  ینارای  اـی  تسا  بلاـغ  تسد و  هریچ  رایـسب  يروما ،

.دریگ یم  رارق  مارکا  دروم  هدومن و 

تلاـصا هتّبلا  .تسا  لیـصا  ناـمدود  نتـشاد  هلهاـج ، عماوج  رد  مارتـحا  مارکا و  ياـه  كـالم  زا  یکی  لیـصا : ناـمدود  بحاـص  . 5
تذل بابسا  ای  هدوب  دنمتورث  شدادجا ، ناردپ و  هک  نیا  دننام  ددرگ ؛ یم  زاب  هتشذگ  روما  زا  یکی  هب  عماوج ، نیا  دزن  رد  نامدود ،

(1) .دنا هدوب  دنمدوس  مدرم  زاین  نیمأت  يارب  ای  هدوب  هبلغ  هب  روهشم  ای  هدوب  مهارف  ناش  يارب 

هّیمارک هنیدم  رد  سیئر  ياه  یگژیو 

فده دوش و  یم  راد  هدـهع  ار  هعماج  تسایر  تسا ، رتالاب  رترب و  همه  زا  هتـشذگ ، ياه  كالم  قبط  هک  یـسک  هّیمارک ، ۀـنیدم  رد 
.دوش یم  میسرت  فده  نیا  لیصحت  تهج  رد  نیناوق ، تیهام  تسا و  تلالج  یگرزب و  راختفا و  بسک  هّیمارک ، ۀنیدم  رد  تسایس 

ًالثم دـناسرب ، دوس  دـنک و  شالت  مدرم  ياهوزرآ  اـه و  فدـه  تهج  رد  مه  شدوخ و  يارب  مه  هّیمارک ، ۀـعماج  تساـیر  رگا  سپ 
نیرت تسپ  اسؤر ، هنوگ  نیا  دـننک ، فرـص  ترهـش  بسک  يارب  دـنروآ و  تسد  هب  تورث  مدرم ، مه  شدوخ و  مه  ات  دـنک  شـالت 

.دنا هّیمارک  ۀنیدم  ياسؤر 

هب یلام  کـمک  ًـالثم  دـنریگن ، يا  هرهب  تمارک  زج  ناـشدوخ  یلو  دـننک ، مهارف  مدرم  يارب  ار  تاـکالم  نآ  ۀـمه  اـسؤر ، رگا  یلو 
دنهدب و نارگید 

ص:254

ص 90 و 91. هیندملا , هسایسلا  ( 1 - ) 1
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تلالج یگرزب و  هب  وا  مان  ندرک  دای  دننام  فرح  رد  تشادگرزب  راظتنا  نارگید  زا  اما  دنروآ ، مهارف  ار  نانآ  شون  شیع و  لیاسو 
هّیمارک عماوج  ياسؤر  نیرترب  اسؤر ، هنوگ  نیا  دنشاب ، هتشاد  دنوش ، تسار  مخ و  شلباقم  رد  هک  نیا  دننام  لمع  رد  تشادگرزب  و 

.دنتسه

زا ّمعا  مدرم ، ياه  هتـساوخ  لایما و  ندروآرب  رد  ات  دنتـسه  ناوارف  تنکم  تورث و  دـنمزاین  تاـقوا  بلغا  رد  اـسؤر ، هنوگ  نیا  هتبلا 
مدرم زا  جارخ  جاب و  هار  زا  تورث  يروآدرگ  هب  مادقا  اذل  دنراد ، فورـصم  اهنآ ، تذل  لیاسو  ندومن  مهارف  ای  اهنآ  ندومن  رگناوت 
هلیـسو نیدب  .دنزادرپ  یم  تورث  يزاس  هریخذ  يروآ و  عمج  هب  نانآ ، لاوما  تراغ  رگید و  ماوقا  رب  ندش  هریچ  هار  زا  ای  دـننک  یم 

دنهد یم  رارق  دوخ  يارب  یتاصاصتخا  ًالثم  دـننک ؛ یم  عمج  دوخ  رد  دوش ، یم  مدرم  مارتحا  مارکا و  بجوم  هک  ار  ییاـه  هار  ۀـمه 
طباوض و مدرم و  زا  ندش  ناهنپ  ناشن و  یندیشوپ و  رـصق و  لیبق  زا  دیازفیب ؛ مدرم  دزن  ناش  یگرزب  تنیز و  یگدنـشخرد و  هب  هک 

.تافیرشت عاونا  يارب  يدعاوق 

یـصاخ بیترت  هب  ار  مدرم  دندرک ، تداع  شنامدود  سیئر و  میظعت  هب  مدرم  دش و  لّجـسم  هزادنا  نیا  ات  نانآ  تسایر  هک  یماگنه 
سابل و هناخ و  یلام و  يرگناوت  لیبق  زا  تمارک ، لیاسو  تسا و  رت  کیدزن  وا  هب  دنک ، مارتحا  رتشیب  وا  هب  هک  ره  .دروآ  یم  مظن  هب 

.دیآ یم  رد  هلماعم  تروص  هب  نایرج  هدومن و  يراکمه  اب  تمارک  نارادتسود  هک  نیا  ات  دوش  یم  شبیصن  رتشیب  لیلجت  بکرم و 

یلو تسا ، هلضاف  ۀنیدم  هب  هیبش  ماظن  بیترت و  ظاحل  زا  هک  دناد  یم  هلهاج  ياه  تموکح  عون  نیرتهب  ار  هّیمارک  ۀنیدم  یباراف  هتبلا 
ار یتـموکح  نـینچ  نوطـالفا   (1) .دوـش یم  لیدـبت  بلغت ، ۀـنیدم  اـی  ناراـّبج  ۀـنیدم  هـب  درذـگب ، هزادـنا  زا  مارتـحا  تـمارک و  رگا 

.دمان یم  یشرامیت »  » ای یسارکومیت » »

ص:255

ص 92 و 93. نامه ، ( 1 - ) 1
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هیبلغت ۀلهاج  ۀنیدم  - 5

یباراف هک  درادن  تردق  بسک  هبلغ و  زج  یفده  يروتاتکید ، زورما ، حالطـصا  هب  ای  وج  هطلـس  رگمتـس و  تموکح  ای  بلغت  ۀنیدم 
رب روـشک  کـی  يروتاـتکید  مود ، روـشک ؛ کـی  مدرم  رب  شناراـی  درف و  کـی  يروتاـتکید  تسخن ، دـنک : یم  داـی  نآ  عوـن  ود  زا 
یم هدـناوخ  قلطم  ۀـیبلغت  هک  دـننارگید  رب  هبلغ  ناهاوخ  نآ  سیئر  مدرم و  همه  اـی  وج ، هطلـس  ۀـعماج  رد  نیارباـنب  .رگید  يروشک 

مدرم یلو  تسا ، هبلغ  ناهاوخ  اهنت  سیئر  ای  دوش ، یم  هدناوخ  هیبلغت  همین  هک  دنتسه  هبلغ  ناهاوخ  مدرم  زا  یشخب  سیئر و  ای  دوش ،
نیا فادها  .دشاب  یم  هبلغ  لیصحت  رد  دنورهش  نیرت  محر  یب  نیرتراهق و  يا  هعماج  نینچ  سیئر  ًاتعیبط  سپ  دنتـسه ؛ نآ  فلاخم 

.دراد تیبولطم  مهاب  فده ، ود  ره  ای  يدام  روما  لیصحت  ای  ندرب  تذل  ًافرص  هبلغ ، زا  عماوج 

ۀلیـسو ره  هب  ای  گنرین ، هعدـخ و  اب  هک  يریگلفاغ  شور  لوا ، دـنک : یم  نایب  مسق  هس  هب  ار  عماوج  نیا  رد  هبلغ  ياه  شور  یباراـف 
شور موس ، .دننک  یم  مادقا  فدـه  لیـصحت  هب  ینلع  تروص  هب  روز و  لامعا  اب  هک  راکـشآ  شور  مود ، .دنـسرب  فدـه  هب  نکمم 

.دوش یم  هدافتسا  نآ  اب  بسانتم  شور  زا  عوضوم  ره  رد  یلو  دوش ، یم  هدافتسا  نیشیپ  شور  ود  ره  زا  هک  هنابلط  تصرف 

.تسا حالس  ای  مسج  ای  هشیدنا  عماوج ، نیا  رد  هبلغ  لیاسو 

یکباـچ و تعاجـش ، ۀطـساو  هب  مسج ، زا  یـشان  ۀـبلغ  دوش و  یم  لـصاح  بیقر  رب  ریبدـت  رکف و  قـیرط  زا  هشیدـنا ، زا  یـشان  ۀـبلغ 
گنـس راچد  عماوج ، نیا  .دیآ  یم  تسد  هب  یگنج ، لیاسو  رازبا و  هطـساو  هب  حالـس  زا  یـشان  ۀبلغ  اما  دـیآ ، یم  دـیدپ  يدـنمروز 

صرح دوش و  یم  مشخ  يرگمتس ، یلد ،
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(1) .دنک یم  هدنز  ار  یسولپاچ  شیاتس و  یهاوخدوخ و  سح  حاکن ، رد  يور  هدایز  اه و  یندیشوپ  اه و  یندروخ  رد 

(2) .دناد یم  یلهاج  ياه  تموکح  تسایس  نیرتدب  ار  بلغت  تسایس  یباراف  نیاربانب 

( یسارکومد  ) هیعامج ۀلهاج  هنیدم  - 6

هک نیا  تسا و  ییاهر  يدازآ و  رد  نآ  مدرم  فده  هک  يا  هعماج  زا  تسا  ترابع  یـسارکومد ،»  » زورما ریبعت  هب  ای  هیعامج  ۀـنیدم 
عون نیا  يارب  یباراـف   (3) .دشاب هتـشادن  سوه  اوه و  ياضرا  رد  یعنام  ًادـبا  ًالـصا و  يرما  چـیه  رد  دـهد و  ماجنا  دـهاوخب ، هچ  ره 

.دوش یم  هراشا  نآ  ةدیزگ  هب  هک  دنک  یم  نایب  ار  ياه  یگژیو  اه  تموکح 

نآ ياه  تنس  نیناوق و  دنرادروخرب و  لماک  يواست  زا  دوخ  ياهراک  همه  رد  مدرم  همه  هیعامج ، ۀنیدم  رد  نادنورهـش : يربارب  . 1
تهج رد  هک  تسا  شزرا  لباق  یـسک  نآ  اهنت  تهج ، ره  رد  درادـن و  يرترب  رگید  ناـسنا  رب  یناـسنا  چـیه  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب 

.دیامن ّتیلاعف  يدازآ 

تـساوخ يوخ و  قلخ و  هعماج  نآ  رد  ًاعبط  دشاب ، فده  طرـش ، دیق و  یب  يدازآ  هنوگ  نیا  يا  هعماج  رد  یتقو  یگنهرف : عونت  . 2
ۀنیدم هصالخ  .دیآ  یمن  باسح  هب  هک  اج  نآ  ات  دوش ، یم  عّونتم  دّدـعتم و  اه  تذـل  زا  يریگ  هرهب  ياه  هار  ددرگ و  یم  قّرفتم  اه 

، تموکح عون  نیا  رد  .تسا  دادعتسا  هنوگ  ره  دشر  لحم  دب و  کین و  زا  معا  اه ، تساوخ  زاربا  رهش  هّیعامج ،

ص:257

ص 98-94. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 96. هعزتنم ، لوصف  ( 2 - ) 2

ص 133. هلضاف , هنیدم  لها  يارآ  ( 3 - ) 3
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نارعاش نادنمشناد ، امکح ، لماش  لضاف ، ۀقبط  ندمآ  دوجو  هب  لامتحا  نینچ  مه  دنیآ و  یم  دیدپ  رورـش  دارفا  دیلپ و  ياه  هشیدنا 
لیکـشت يارب  اه  هتـسد  اـه و  ناـسنا  نیرتهب  عماوج ، نیا  نطب  زا  تسا  نکمم  دراد و  دوجو  زین  فلتخم  نونف  مولع و  رد  ناـبیطخ  و 

، ...تساه هنیدم  رگید  زا  رت  هناراودـیما  رایـسب  تبثم و  یندـم ، عامتجا  نیا  هب  یباراف  شرگن  اذـل   (1) .دنیآ نوریب  مه  هلـضاف  ۀنیدم 
تایح هب  يدازآ ، ۀیاس  رد  دناوت  یم  هک  تسا  لضاف  فوسلیف  يارب  هعماج  نیرت  بسانم  نیرتهب و  نیا  هلضاف ، ۀنیدم  رارقتسا  ات  اریز 

(2) .دزادرپب یفسلف  تالمأت  هنادنم و  تلیضف 

تـسایر .درادـن  یتیولوا  یـسک  چـیه  تسایر ، يارب  ًاعبط  دـنربارب و  اه  ناسنا  ۀـمه  یـسارکومد  تموکح  رد  یمدرم : تیمکاـح  . 3
یـسیئر هن  دوش ، لمأت  نانآ  لاوحا  عاضوا و  رد  تقد  هب  رگا  هک  يروط  هب  تسا ؛ مدرم  هدارا  تساوخ و  عباـت  ناـنآ ، ياـسؤر  ندرک 

ياـه تساوـخ  يدازآ و  هب  ار  مدرم  دـننک و  یم  مادـقا  قـلطم ، يدازآ  تـهج  رد  هـک  یناـسک  طـقف  .یـسوئرم و  هـن  دراد و  دوـجو 
هتفرگ و رارق  مارتحا  مارکا و  دروم  دنراد ، یم  ظوفحم  یجراخ  یلخاد و  دارفا  دربتـسد  زا  ار  نانآ  يدازآ  ای  دـنناسر  یم  نوگانوگ 
وا هب  ار  نآ  باتک ، باسح و  نودب  ناگیار و  تروص  هب  ای  دوش ، اطعا  يدرف  هب  تسایر  هاگره  سپ  .دنریگ  یم  هدهع  هب  ار  تسایر 

(3) .دوش یم  تفایرد  یتنکم  تورث و  وا  زا  تسایر ، ياطعا  ربارب  رد  ای  دنشخب ، یم 

هبجعم ار  نآ  هلهاج ، ياه  هنیدم  مدرم  هک  دوش  یم  ثعاب  عماوج  عون  نیا  رد  رـصح  ّدح و  یب  يدازآ  یعامتجا : نوگمهان  تفاب  . 4
ۀنیدم و 

ص:258

ص 101-99. هیندملا , هسایسلا  ( 1 - ) 1
ص 352. یباراف , یسایس  هفسلف  ینامرک , زانرف  ( 2 - ) 2

ص 99. نامه ، ( 3 - ) 3
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تلم مدرم و  نیاربانب  .دوش  یم  هدروآرب  نآ  رد  همه  ياه  هتساوخ  اریز  دنـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  نآ  رد  تنوکـس  هدرمـش و  هدیعس 
قلخ و اب  ینادنزرف  یلـسن ، ره  زا  نآ  رد  دـبای و  یم  شرتسگ  هزادـنا  یب  هجیتن ، رد  دـنروآ و  یم  يور  نآ  يوس  هب  نوگانوگ  ياه 
ات دننک  یم  ومن  دـشر و  دـنراذگ و  یم  دوجو  ۀـصرع  هب  اپ  دـنراد ، نوگانوگ  ياه  تیبرت  اه و  ترطف  اهداهن و  هک  توافتم ، يوخ 

(1) .دریگ یم  رارق  اهنآ  نیرت  لذر  نیرت و  تسپ  ات  نیرت  فیرش  زا  نوگانوگ  ياه  ناسنا  عمجت  لحم  هیعامج ، ۀنیدم  هک  نیا 

هّلاضو هلّدبتم  هقساف ، ياه  هنیدم  موس : راتفگ 

هقساف ياه  هنیدم  - 1

ینعی دنراد ؛ ار  هلـضاف  ۀنیدم  مدرم  دیاقع  ءارآ و  نامه  نیع  هک  هدش  لیکـشت  یمدرم  زا  هقـساف  ياه  هنیدم  هک  تسا  دـقتعم  یباراف 
هار دـنراد و  داقتعا  هلـضاف  ۀـنیدم  تسایر  لاعف و  لقع  قرافم و  تادوجوم  دـنوادخ و  تاذ  هب  دنـسانش و  یم  یبوخ  هب  ار  تداعس 

فادـها يوس  هب  هکلب  دـننک ؛ یمن  لمع  دوخ  تاداقتعا  زا  کی  چـیه  هب  نکل  دنـسانش ، یم  بوخ  مه  ار  تداعـس  هب  ندیـسر  ياه 
رهق و مارتحا ، تمارک و  ماقم ، تلزنم و  تذـل ، تورث ، يوس  هب  اهنآ  لمع  ینعی  دـنراد ؛ شیارگ  اهنآ  زا  یکی  ای  هلهاج  ياه  هنیدـم 

: دراد یماسقا  عاونا و  هلهاج  هنیدم  ةزادنا  هب  هقساف  هنیدم  سپ  .تسا  هدش  هجوتم  هبلغ ،

؛ هیرورض هقساف  هنیدم  . 1

؛ هلاذن هقساف  هنیدم  . 2

؛ تّسخ هقساف  هنیدم  . 3

؛ هّیمارک هقساف  هنیدم  . 4
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ص 100. نامه ، ( 1 - ) 1
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؛ هّیبلغت هقساف  هنیدم  . 5

.هّیعامج هقساف  هنیدم  . 6

(1) .دنسر یمن  یعقاو  تداعس  هب  ًاقلطم  اه  هنیدم  هنوگ  نیا  مدرم  نیاربانب 

هلدبتم ياه  هنیدم  - 2

هراشا

لاعفا دـیاقع و  ءارآ و  نامه  ًانیع  نآ ، ۀتـشذگ  لومعم  لاعفا  دـیاقع و  ءارآ و  هک  یعامتجا  زا  تسا  ترابع  هلّدـبتم  ای  هلّدـبم  ۀـنیدم 
لاعفا ریغ  هب  شمدرم  لاعفا  .تسا  هتفای  لیدبت  هدش و  دراو  نآ  رد  هدوب ، هچ  نآ  زا  ریغ  دـیاقع  ءارآ و  اما  تسا ، هدوب  هلـضاف  هنیدـم 

لـهج و ۀـعاشا  رثا  رب  هک  هدوـب  هلـضاف  ۀـنیدم  قباـس ، رد  هنیدـم  نـیا  سپ   (2) .تسا هدـیدرگ  نوگژاو  هدـش و  لیدـبت  نآ  ۀتـشذگ 
.تسا هداد  خر  نآ  رد  یلمع  يرکف و  تهج  زا  يداینب  بالقنا  عقاو  رد  ینعی  هتفای ؛ لدبت  یهارمگ ،

لوصا دیاقع و  ءارآ و  دیامرف : یم  دنک و  یم  یـسرّرب  ار  لّدبت  ساسا  هشیر و  هلـضاف ، هنیدم  لها  يارآ  باتک  لصف 33  رد  یباراف 
یعیبط و ماسجا  داسف  نوک و  ینامسآ و  رهاوج  قرافم و  تادوجوم  دنوادخ و  تخانش  زا  تسا  ترابع  هلـضاف  هنیدم  لها  كرتشم 

مدرم تسا  مزال  هک  ناسنا ، تداعس  هلضاف و  هنیدم  نیـشناج و  ياسؤر  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   ) لوا سیئر  ناسنا و  شنیرفآ 
.دنسانشب دننادب و  ار  اهنیا  هلضاف  هنیدم 

یلیثـمت و تفرعم  يرگید  یناـهرب و  تفرعم  یکی  دوش : یم  لـصاح  قیرط  ود  زا  اـه  شزرا  لوصا و  نیا  هب  تفرعم  تخانـش و  اـما 
.یعانقا

امکح لوا ، هتسد  دنا : هتسد  هس  رب  ینهذ  تردق  ظاحل  زا  مدرم  یلو 

ص:260

ص 133. هلضاف , هنیدم  لها  يارآ  نامه ص 103 و  ( 1 - ) 1
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تفرعم اهنآ  هب  نانیمطا  دامتعا و  اب  امکح و  زا  تیعبت  هب  هک  دنتـسه  اـمکح  ناـعبات  مود ، هتـسد  دـنراد ؛ یناـهرب  تفرعم  هک  دنتـسه 
تسا دقتعم  یباراف  نیاربانب  .دریگ  یم  تروص  لیثمت  عانقا و  قیرط  زا  ناشتفرعم  هک  مدرم  رتشیب  موس ، هتـسد  دننک و  یم  ادیپ  ینیقی 

رد  (1) «. دانعلل عضاوم  اهیف  نوکت  دـق  اهتالاثم  ناف  :» دوش یم  زاغآ  یلیثمت  تفرعم  زا  هلـضاف  هنیدـم  لها  يارآ  رد  فارحنا  هطقن  هک 
نادقتنم نادناعم و  سپ  .تسین  دیدرت  کش و  ياج  ینیقی ، یناهرب و  تفرعم  رد  اما  دراد ، دوجو  دانع  ههبش و  ياج  یلیثمت ، تفرعم 

: دنا هتسد  هس  رب  كرتشم  لوصا 

.دنسرب تقیقح  هب  دنهاوخ  یم  داقتنا  لاکشا و  اب  یلو  دنتیاده ، ناهاوخ  هک  دنتسه  نادشرتسم  لوا ، هتسد 

ار هلضاف  هنیدم  كرتشم  يارآ  یلو  دنتسه ، تمارک  تذل و  تورث ، ریظن  هنالهاج ، ضارغا  لابند  هب  هک  دنتسه  نالهاج  مود ، هتـسد 
یمهفدب هک  دنتسه  ناشیدنا  جک  موس ، هتسد  .دنراد  ار  نآ  لاطبا  دصق  داقتنا ، ههبش و  اب  اذل  .دنناد  یم  دوخ  ضارغا  هب  ندیسر  عنام 

نآ اب  دنهاوخ  یم  يا  هلیـسو  ره  هب  اذل  .دـنوش  هارمگ  دـنرادنپ و  لطاب  ار  كرتشم  لوصا  نیا  هک  هدـش  ثعاب  اهنآ  یـشیدنا  جـک  و 
.دننک هلباقم 

زا مدرم  فارحنا  بجوم  دانع ، داقتنا و  ههبـش و  داجیا  اب  هعماج  ناشیدـنا  جـک  نـالهاج و  ادـتبا  هک  دـش  نشور  همدـقم  نیا  اـب  سپ 
زا دوش و  یم  رجنم  هلضاف  هنیدم  زا  یـشخب  ای  مامت  هلاحتـسا  هب  تیاهن  رد  هک  هدش  هلـضاف  هنیدم  لها  كرتشم  ياه  شزرا  لوصا و 

(2) .دیآ یم  دوجو  هب  هلدبم  هنیدم  ساسا  هشیر و  اج  نیا 

ص:261

ص 148. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 149-146. نامه ، ( 2 - ) 2
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هلضاف هنیدم  رد  لّوحت  لماوع 

: تسا لیذ  رارق  هب  دروآ  دوجو  هب  ار  هلدبم  هنیدم  تیاهن ، رد  تسا  نکمم  هک  هلضاف  ۀنیدم  رد  لوحت  لماوع  یباراف ، هاگن  زا 

؛ دش نییبت  هک  هلضاف ، ۀنیدم  كرتشم  يارآ  لوصا و  زا  يرکف  فارحنا  . 1

؛(1) میکح يربهر  نادقف  . 2

؛(2) نییآ نید و  داسف  . 3

؛(3) هلضاف ياه  شزرا  ۀلاحتسا  یقالخا و  لیاذر  . 4

(4) .تذل تمارک و  تورث ، لیبق  زا  يدام ؛ رهاظم  هب  هلضاف  ۀنیدم  لها  شیارگ  . 5

هب دراد  ناکما  سپ  .دوش  یم  رجنم  هلّدبم  هنیدم  لیکشت  هب  هدش و  هلـضاف  ۀنیدم  لاوز  بجوم  هک  تسا  یلماوع  اهنیا  یباراف ، رظن  زا 
: لیبق زا  دریگ ؛ تروص  لّدبت  هلهاج ، ياه  هنیدم  دادعت 

؛ هیرورض هلدبم  هنیدم  . 1

؛ هلاذن هلدبم  هنیدم  . 2

؛ تسخ هلدبم  هنیدم  . 3

؛ هیمارک هلدبم  هنیدم  . 4

؛ هیبلغت هلدبم  هنیدم  . 5

.هیعامج هلدبم  هنیدم  . 6

ص:262

ص 130. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 67. سیماونلا ، صیخلت  ص 151 و  نامه ، ( 2 - ) 2

ص 59 و 60. هلملا , ( 3 - ) 3
.149 هلضاف , هنیدم  لها  يارآ  ( 4 - ) 4
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هّلاض ياه  هنیدم  - 3

ياج هب  هدـش و  نوگرگد  نآ  مدرم  يارب  تداعـس  لوصا  دوجو و  يدابم  لوصا و  همه  هک  يا  هنیدـم  زا  تسا  ترابع  ّهلاض  هنیدـم 
هلیـسو هجو ، چـیه  هب  هک  هدـش  نیقلت  میـسرت و  اهنآ  يارب  یتاداقتعا  لاعفا و  ینعی  دنـشاب ؛ هتخومآ  ار  يرگید  يداـبم  لوصا و  نآ ،
نودب هدش ، یحو  وا  هب  دنک  یم  مّهوت  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  هنیدـم ، عون  نیا  لوا  سیئر   (1) .تسین یقیقح  تداعس  هب  ندیسر 

(2) .دوش یم  لّسوتم  اهریوزت  اه و  هعدخ  عاونا  هب  رادنپ  نیا  رد  دشاب و  هتشاد  تیعقاو  رما  نیا  هک  نیا 

نییآ نید و  میـسرت  عضو و  زا  شفده  دشاب ، هلهاج  تسایر ، رگا  دـنک : یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  ّهلاض  تسایر  هلملا ، باتک  رد  یباراف 
ياراد دـنک  نامگ  هک  انعم  نیا  هب  دـشاب ، تلالـض  تسایر ، رگا  ...دـسرب و  یلهاج  تاریخ  زا  يریخ  هب  اـهنآ  ددـم  هب  هک  تسا  نیا 

، دشاب هتشاد  تیعقاو  هک  نیا  نودب  دنشاب ، هتـشاد  يرادنپ  نینچ  زین  دنتـسه  وا  تسایر  تحت  هک  یناسک  تسا و  تمکح  تلیـضف و 
رد یتداعس  نینچ  هک  یلاحرد  دناسرب ؛ يوصق  تداعـس  هب  ار  شناوریپ  دوخ و  هک  تسا  نیا  نید ، ریدقت  زا  شـضرغ  یـسیئر  نینچ 

(3) .درادن یتقیقح  وا  نید  تسین و  راک 

فادها زا  یکی  هب  هلهاج ، یـسایس  ياه  ماظن  دننامه  تسا  نکمم  تسا ، يرادنپ  تداعـس  ناشفده  هک  نیا  اب  ّهلاض  عماوج  نیاربانب 
: دوش یم  رادروخرب  میسقت  نامه  زا  ناشیا ، شیارگ  قبط  هک  دننک  ادیپ  شیارگ  اهنآ 

ص:263

ص 104. هیندملا , هسایسلا  ( 1 - ) 1
ص 134. هلضاف , هنیدم  لها  يارآ  ( 2 - ) 2

ص 43 و 44. هلملا , ( 3 - ) 3
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؛ هیرورض ّهلاض  هنیدم  . 1

؛ هلاذن ّهلاض  هنیدم  . 2

؛ تّسخ ّهلاض  هنیدم  . 3

؛ هّیمارک ّهلاض  هنیدم  . 4

؛ هیبلغت ّهلاض  هنیدم  . 5

.هیعامج ّهلاض  هنیدم  . 6

یعدم هک  تسا  يدایش  وا  اریز  تسا ، دونشخان  ّهلاض  ربهر  زا  رتشیب ، همه  زا  ّهلاض ، هلدبم و  هقـساف و  ياه  تموکح  نایم  رد  یباراف 
ماـما 297-322 ق )  ) هللادـیبع یباّذـک ، ّتیـصخش  نینچ  زا  یباراـف  روـظنم  دراد  لاـمتحا  زرتـلاو ، رظن  هب  .دـشاب  یم  یحو  تفاـیرد 

(1) .دشاب هیلیعامسا 

تباون ياه  هورگ  مراهچ : راتفگ 

هراشا

تحت نآ  ياضعا  هک  تسا  هدـنز  دوجوم  راتخاس  دـننامه  هلـضاف ، هنیدـم  یباراف ، رظن  زا  دـش ، نایب  مراهچ  لصف  رد  هک  روط  نامه 
تیّلک نیا  .دنتـسه  دوخ  هژیو  راک  هب  لوغـشم  دـحاو ، فدـه  يوس  هب  اضعا  رگید  اب  لماعت  رد  يربهر )  ) بلق مان  هب  يدـحاو  زکرم 

.دزاس یم  زیامتم  رگید  تاعامتجا  زا  ار  نآ  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  یلماوع  ساسا  رب  هلضاف ، هنیدم  مان  هب  دحاو 

گنج و دحاو ، نیمزرس  رد  تنوکس  موسر ، نابز و  رد  كارتشا  دادرارق ، دحاو ، يربهر  لسانت ، داژن ، تسا  نکمم  عامتجا ، لماوع 
(2) .تسا هلهاج  يارآ  اهنیا  همه  اما  ددرگ ، دحاو  تیلم  تحت  یهورگ  عمجت  بجوم  دشاب و  ...و  رگید  یموق  رب  هبلغ 

ص:264

ص 362. یباراف , یسایس  هفسلف  ینامرک , زانرف  ( 1 - ) 1
ص 151-155. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 2 - ) 2
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زا هتفرگرب  لوصا  ادـخ و  هب  ناـمیا  تفرعم و  دوش ، یم  داـضم  ياـه  هنیدـم  رگید  زا  هلـضاف  هنیدـم  يوهاـم  تواـفت  بجوم  هچ  نآ 
هنیدـم رد  عمجت  ساسا  ادـخ  هب  ناـمیا  تفرعم و  یباراـف ، رظن  زا  .دوش  یم  داـی  هلـضاف » هنیدـم  لـها  يارآ   » ناونع تحت  هک  تسوا 
یباراف .دنرب  یم  رـس  هب  يراکمه  لاح  رد  هدنز  دوجوم  راتخاس  دـننامه  دـیاقع ، نیا  ۀطـساو  هب  هلـضاف  هنیدـم  يازجا  .تسا  هلـضاف 

رد باتک  نیا  اذل  .تسا  هتـشون  هلـضاف  هنیدـم  مدرم  كارتشا  لماوع  نیمه  فیـصوت  نییبت و  رد  ار  هلـضاف  هنیدـم  لها  يارآ  باتک 
هک تسا  دیاقع  نیمه  هعماج ، رد  تینما  مظن و  ظفاح  ماجـسنا و  تدحو و  لماع  یباراف  رظن  زا  سپ  .تسا  دیاقع  نیا  لیـصفت  عقاو 

: دننادب ار  اهنآ  دیاب  هلضاف  هنیدم  مدرم 

؛ وا تافص  لوا و  ببس  تخانش  . 1

؛ هدام تروص و  سفن و  لاعف و  لقع  یناوث و  بابسا  تفرعم  . 2

؛ اهنآ تافص  كالفا و  تخانش  . 3

؛ شنیرفآ ماظن  نایرج  داسف و  نوک و  ملاع  تخانش  . 4

؛ رایتخا هدارا و  لاعف و  لقع  ضیف  تالوقعم و  لوصح  تیفیک  سفن و  ياوق  ناسنا و  شنیرفآ  دوجو و  تخانش  . 5

؛ وا یحو  یگنوگچ  لوا و  سیئر  تخانش  . 6

؛ لوا سیئر  نانیشناج  تخانش  . 7

؛ هلضاف یناهج  تموکح  هلضاف و  ياه  تما  تخانش  نآ و  هب  یهتنم  یتداعس  نآ و  مدرم  هلضاف و  هنیدم  تخانش  . 8

(1) .اهنآ تبقاع  راک و  ماجنارس  نآ و  لها  يارآ  هلضاف و  ریغ  ياه  تما  اه و  هنیدم  تخانش  . 9

ص:265

ص 146. نامه ، ( 1 - ) 1
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نآ هب  دنـسانش و  یم  ار  روما  نیا  هک  یناسک  .دوش  یم  نییعت  روما  نیمه  اـب  هطبار  رد  نادنورهـش  هاـگیاج  هک  تسا  دـقتعم  یباراـف 
هب دقتعم  هک  یناسک  اما  دنوش ، یم  دای  لضافا  ءادعس و  رایخا و  ناونع  هب  دنریگ و  یم  رارق  هلضاف  هنیدم  راتخاس  ءزج  دنراد ، داقتعا 

.دنریگ رارق  هلضاف  هنیدم  راتخاس  ءزج  هک  دنرادن  ار  نآ  تقایل  یلو  دنشاب ، هتشاد  روضح  هلضاف  هنیدم  رد  هچ  رگا  دنتسین ، روما  نیا 
هلـضاف هنیدم  رد  تداعـس  تخرد  دشر  تعارز و  محازم  هراومه  هک  دننام  یم  ار  كاشاخ  راخ و  ای  عرازم  رد  زره  ياه  فلع  اذـل 

(1) .دنتسه

هدنکارپ هلضاف  هنیدم  لها  نایم  رد  ماجـسنا  یهد و  نامزاس  نودب  هک  دنک  یم  یفرعم  تباون »  » ناونع اب  ار  فلاخم  دارفا  نیا  یباراف 
دنراد و تیلاعف  ...و  تمارک  تورث ، هطلـس ، تردق ، بسک  يارب  هلـضاف ، هنیدم  لها  كرتشم  يارآ  هب  داقتعا  مدـع  ببـس  هب  دـنا و 

(2) .دنوش یم  بوسحم  هعماج  تافآ 

اب ناشیا ، اب  هلـضاف  هنیدـم  سیئر  دروخرب  ةوحن  اهنآ و  یعامتجا  راـتفر  يرکف و  لـحارم  یناـبم و  اـب  رتشیب  ییانـشآ  تهج  نیارباـنب 
.میزادرپ یم  اهنآ  نییبت  هب  راصتخا  تیاعر 

ناصنتقُم هورگ  - 1

ضرغ دصق و  نکل  دننک ؛ یم  کسمت  تسا ، یقیقح  تداعـس  بجوم  هک  یلامعا  لاعفا و  هب  هک  دنتـسه  يدارفا  تباون ، زا  یهورگ 
ار نآ  ریغ  هبلغ و  تورث ، تسایر ، تمارک ، هب  ندیسر  تلیضف ، هب  رهاظت  هار  زا  هکلب  تسین ؛ تداعس  هب  ندیسر  لامعا ، نیا  زا  نانآ 

(3) .دنوش یم  هدیمان  رگراکش  و  صنتقم »  » دارفا هنوگ  نیا  هک  دنبلاط 

ص:266

ص 87. هیندملا ، هسایسلا  ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

ص 104. نامه ، ( 3 - ) 3
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هفرحُم هورگ  - 2

یلو دـننک ، یم  بیقعت  ار  اهنآ  ضارغا  دـنراد و  شیارگ  هلهاج  ياه  هنیدـم  ياه  فدـه  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  تباون ، زا  یهورگ 
، دنرب یم  راک  هب  ار  اهنآ  دـننک و  یم  هیکت  عراش  تاملک  ظافلا و  رب  راچان  هب  تساهنآ ، عنام  هلـضاف  هنیدـم  نیناوق  تعیرـش و  نوچ 
هب هک  دنهد  یم  هولج  هجوم  ار  دوخ  لایما  اه و  تساوخ  لیوأت ، هار  زا  یّتح  .دننک  یم  لیوأت  ار  اهنآ  ناشدوخ  فدـه  اب  قفاوم  یلو 

(1) .دوش یم  هدناوخ  هفرحم »  » مان

هقرام هورگ  - 3

یهاتوک ناصقن و  راذگ و  نوناق  دصق  فده و  زا  ناشمهف  روصق  هطـساو  هب  نکل  دنرادن ، فیرحت  دصق  هک  دنتـسه  يرگید  هورگ 
.دننک یم  تشادرب  عراش  فده  فلاخم  ینعی  دنمهف ؛ یم  هنوراو  ار  نیناوق  هب  طوبرم  لئاسم  اه و  تنس  عراش ، نانخس  هب  نانآ  ملع 

نیا .دنناد  یمن  دوخ  هک  یلاحرد  دنرب ؛ یم  رـس  هب  یهارمگ  رد  هدـش و  جراخ  هلـضاف  هنیدـم  تسایر  فدـه  تساوخ و  زا  نیاربانب 
(2) .دنمان یم  هقرام »  » ار دارفا  هنوگ 

نادشرتسم هورگ  - 4

؛ دنراد اهنآ  هب  یلایخ  یبسن  تفرعم  دننک و  یم  رضاح  دوخ  هلیختم  ةوق  رد  ار  كرتشم  لوصا  هک  دنتـسه  یناسک  تباون  زا  یهورگ 
هنیدـم اب  هورگ  نیا  هتبلا  .دـننک  یم  اهنآ  نالطب  هب  مادـقا  ههبـش ، داجیا  اب  دـنوش و  یمن  عناق  دـنا  هدرک  ادـیپ  تفرعم  هچ  نآ  هب  نکل 

دنهاوخ یم  دنقح و  بلاط  هکلب  دنرادن ؛ دانع  هلضاف 

ص:267

.نامه ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2
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اب قیاقح ، حرط  لالدتـسا و  اب  دیآرب و  نانآ  ییامنهار  تیبرت و  ماقم  رد  هک  تسا  هلـضاف  هنیدم  تسایر  رب  نیاربانب  .دنوش  ییامنهار 
(1) .دبای رارقتسا  نانآ  هدیقع  يأر و  ات  دنک  تیاده  ار  نانآ  یلقع  ای  یلیثمت  یعانقا و  ياه  هویش 

نالهاج هورگ  - 5

نیا زا  هچ  ره  دننک و  یم  لطاب  ار  دوخ  تالیختم  تاینهذ و  همه  دنراد  دوجو  هلضاف  هنیدم  رد  فلاخم  ناونع  هب  هک  يرگید  هورگ 
حرطم ناـشیا  يارب  قیاـقح -  دوخ  یلقع و  لـئاسم  هک  يا  هبترم  رد  یّتـح  رتـالاب و  بتارم  رد  ناـشلاح -  روخارف  هب  كرتـشم  روما 

نیا ای  دنا ، هدش  بلاغ  هک  دننک  یم  راختفا  تسا و  ییامندوخ  ای  لاطبا ، زا  اهنآ  فده  .دنیآ  یم  رب  نآ  لاطبا  ددصرد  مه  زاب  دوش ،
یم نایب  ار  تداعـس  قح و  هک  يراتفگ  هب  دـنرادن  تسود  تهج  نیا  زا  .دـنا  هدـش  لیامتم  تیلهاج  ضارغا  فادـها و  يوس  هب  هک 
(2) .دوش یم  اهنآ  تداعس  طوقس  بجوم  هک  دنرب  یم  نامگ  دننک و  یم  یقلت  سیلدت  ار  قح  راتفگ  هکلب  دنهد ؛ ارف  شوگ  دنک ،

نارصاق هورگ  - 6

نأـش رد  یلو  دـننک ، یم  مسجم  دوخ  لـیخت  رد  یعون  هب  ار  كرتـشم  لوصا  نیا  هک  دـنراد  دوجو  يرگید  هورگ  هلـضاف  هنیدـم  رد 
لماک و روط  هب  دنناوتب  هک  تسین  يا  هزادنا  هب  نانآ  مهف  يورین  دنیامن و  روصت  ار  نآ  تقیقح  دنناوتب  هک  تسین  نانآ  ینهذ  يورین 

کش لاطبا ، حرج ، ضقن ، دروم  دنراد ، تداعس  زا  هک  ار  یلایخ  روص  نیاربانب  .دنبایرد  یفاک 
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یم لطاب  مه  زاب  دوش ، یقلت  اهنآ  يارب  تایاکح  تالیخت و  تالیثمت و  تروص  هب  قیاقح  هک  هزادنا  ره  دـنهد و  یم  رارق  دـیدرت  و 
ره هب  سپ  .دنوش  ییامنهار  شور  نیا  اب  ات  دنتسین  یقطنم  یلقع و  لالدتسا  لها  ناشمهف ، روصق  تهج  هب  رگید ، فرط  زا  .دنرادنپ 

ناداـن و هفـسالف  ـالقع و  رظن  هب  دارفا  هنوگ  نیا  .دـنرادنپ  یم  وگ  غورد  ار  نارگید  دـننام و  یم  یقاـب  دـیدرت  کـش و  رد  تروـص 
(1) .دنهارمگ

نایارگ یبسن  هورگ  - 7

قح و ینعی  هدش ؛ لصاح  دارفا  زا  درف  ره  يارب  هک  يرما  زا  تسا  ترابع  قح  دننک  یم  نامگ  هک  دنتـسه  یناسک  تباون  زا  یهورگ 
(2) .تسا قح  دوش ، یم  لصاح  هک  هشیدنا  نامه  نامز  ره  رد  قلطم و  هن  تسا ، یبسن  تفرعم 

ناکاّکش هورگ  - 8

هتخادـنا و تمحز  هب  ار  دوخ  سفن  هک  دنتـسه  یناسک  دنتـسین ، دـقتعم  كرتشم  لوصا  هب  هک  هلـضاف  هنیدـم  لها  نیفلاخم  هلمج  زا 
، دـنا هدرک  لصاح  تفرعم  نادـب  هتفایرد و  هدرک و  ناـمگ  نونک  اـت  هچ  ره  هک  دـننارورپب  دوخ  رد  ار  مهوت  نیا  اـت  دـننک  یم  یعس 

يارب .تسا  هابتـشا  همه  هدش ، هتخانـش  هچ  نآ  هدشن و  هتخانـش  نونکات  یلو  دراد ، دوجو  یتقیقح  ناهج  رد  هچ  رگا  هدوب ؛ تسردان 
ای هتفـشآ  ياه  باوخ  دـننام  دـیآ ؛ یم  دـیدپ  ناشنهذ  رد  قیاقح  زا  رود  رایـسب  یلایخ و  یحبـش و  یتروص  ناـنآ  زا  رگید  يا  هدـع 

ملاع رد  یقیاقح  تسا  نکمم  هک  دنتسه  رواب  نیا  رب  دوش و  یم  هدید  رود  زا  هک  یحبش 
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هب هک  هچ  نآ  زا  شیب  ناـنآ  دزن  رد  یلو  دنـشاب ، هدرک  كاردا  دـنیوگب و  تسار  مه  قیاـقح  كرد  نایعدـم  دـشاب و  هتـشاد  دوجو 
.دنا هتفاین  قیفوت  تقیقح  كرد  هب  نانآ  هدشن و  لصاح  هدمآ ، یلایخ  یحبش و  تروص 

ای هتـشاد  زاب  ار  نانآ  يدام  روما  هب  لاغتـشا  ای  هتـشادن  یفاک  تقو  ای  دـنا  هدیـشکن  قیاقح  كاردا  رد  تمحز  جـنر و  ناـنآ  هک  اریز 
يور زا  دیآ و  یم  دیدپ  نانآ  يارب  یترسح  فسأت و  اه  هشیدنا  نیا  لابند  هب  سپس  .تسین  نکمم  قیاقح  كاردا  ًالـصا  نانآ  يارب 

یم يور  ّتیلهاج  فادـها  يوس  هب  تیاهن  رد  دـننک و  یم  یفرعم  وگ  غورد  ای  لـهاج  هدروخ و  بیرف  ار  قیاـقح  ناکردـم  دـسح ،
(1) .دننک یم  مرگرس  اه  نادب  ار  دوخ  دنروآ و 

نایارگرادنپ ای  ناگدننک  مّهوت  هورگ  - 9

هراشا

ینادرگرـس ینادان و  زا  لصاح  ياه  یتحاران  زا  هک  دندرگ  یم  یهار  لابند  هب  هدش و  دیماان  قیاقح  تفایرد  زا  هک  نانآ  زا  يا  هراپ 
نامه ییاهن  تداعـس  هدیزگرب و  نانآ  هک  تسا  نامه  یگدنز  ییاهن  ياه  فده  هک  دننک  یم  مهوت  دوخ  سفن  رد  دـنوش ، تحار 

تداعـس ناونع  هب  هک  ار  تیلهاج  ياه  فده  هک  دـننک  یم  شالت  اهنیا  .دـنا  هدروخ  بیرف  نارگید  هدرک و  باختنا  نانآ  هک  تسا 
تریصب روعش و  ياعدا  دوخ ، ياه  فده  باختنا  رد  دنهد و  ناشن  لصاح  یب  ار  نارگید  تاداقتعا  هداد و  هولج  وکین  دنا ، هتفریذپ 

.تسین شیب  یمهوت  اهرادنپ  نیا  هک  یلاح  رد  دنراد ؛ زین 

زا هک  دنتسه  هزادنا  نآ  هن  هک  تسا  هنوگ  نیا  هلـضاف  هنیدم  رد  تباون  فانـصا  عاضوا و  هک  دنک  یم  يروآدای  زین  نایاپ  رد  یباراف 
اهنآ يارآ 
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دنتـسه ییاه  هورگ  هکلب  دنهد ؛ یم  لیکـشت  ار  هجوت  لباق  گرزب و  یتیعمج  دادعت ، ظاحل  زا  هن  دوش و  لصاح  يا  هناگادج  ۀنیدم 
(1) .دنا هدش  هدنکارپ  هلضاف  ۀنیدم  مدرم  نیب  رد  هک 

تباون ياه  هورگ  لابق  رد  هلضاف ، هنیدم  تسایر  فیاظو 

کی دننامه  هلـضاف ، هنیدم  رد  مکاح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ   (2)، یباراف طسوت  زره  ياـه  فلع  هب  تباون  ياـه  هورگ  هیبشت  زا 
فدـه زین  تعارز  ةرمث  هجیتن و  .تسین  يرگید  زیچ  تعارز  غاب و  شرورپ  زج  زرواشک ، نابغاب و  هفیظو  .تسا  زرواـشک  ناـبغاب و 

فلع اب  زرواشک  کی  .دنک  یم  هلباقم  نآ  عناوم  اب  دزرو و  یمن  غیرد  یـشالت  چـیه  زا  فدـه  نیا  يارب  وا  .دـهد  یم  لیکـشت  ار  وا 
ار اهنآ  ّالاو  دنک ؛ یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  ندوب ، دیفم  تروص  رد  هک  تسا  مولعم  دـنک ؟ یم  راتفر  هنوگچ  كاشاخ  راخ و  زره و  ياه 

لامک تهج  رد  مدرم  شرورپ  تیبرت و  حالصا ، هلـضاف ، هنیدم  رد  زین  مکاح  هفیظو  .دزادنا  یم  نوریب  غاب  زا  هدومن و  عطق  هشیر  زا 
.دوب دهاوخ  هلضاف  هنیدم  رد  عامتجا  هرمث  تداعس ، لامک و  سپ  .تسا  تداعس  و 

ره یـسررب و  ار  اهنآ  تالاح  دیوجب و  ار  اه  هورگ  نیا  ياضعا  همه  هک  تسا  هلـضاف  هنیدـم  تسایر  رب  دـیامرف : یم  یناث  ملعم  اذـل 
سبح نادنز و  هب  ای  رفیک  باقع و  هار  زا  ای  هعماج  زا  جارخا  هلیسو  هب  هچ  دنک ؛ حالصا  هجلاعم و  نانآ  لاح  بسانم  هار  زا  ار  هتـسد 

(3) .دشابن بسانم  راک  نآ  يارب  دهدن و  ماجنا  يدیفم  راک  هک  دنچره  دزاس ؛ لوغشم  يراک  هب  ار  اهنآ  ای  دشاب  نتخادنا 
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دزادرپب و ضیرم  ياضعا  هجلاعم  هب  هک  تسا  نیا  بیبط  هفیظو   (1) .دنک یم  هیبشت  بیبط  هب  ار  هلضاف  هنیدم  مکاح  یباراف  نینچ  مه 
وضع و نآ  ندوب  دـساف  تروص  رد  اهنت  دوش و  نامرد  بسانم ، هار  زا  دـشاب ، هتـشاد  ار  هجلاعم  ناکما  اـضعا ، نآ  هک  يا  هزادـنا  اـت 

.دوش یم  وضع  نآ  عطق  ای  یحارج  هب  راچان  بیبط  هجلاعم ، ناکما  مدع 

میلعت اب  هک  تسا  حالـصا  ادتبا  تسایر  ۀفیظو  سپ  .تسا  روط  نیمه  زین  تباون  ياه  هورگ  هب  تبـسن  هلـضاف  هنیدـم  تسایر  ۀـفیظو 
.دسر یم  بیدأت  هب  تبون  دوشن ، عقاو  دیفم  میلعت ، هک  یتروص  رد  دوش و  یم  زاغآ 

لغـش اهراک ، اهرنه ، یقالخا ، لیاضف  هعماج ، رد  دیاب  .اه  تما  رد  یلمع  تاعانـص  یقالخا و  لیاضف  داجیا  زا  تسا  ترابع  بیدأت 
راتفر یعانقا  ياه  هویش  رکذت و  اب  دیاب  ادتبا  .تسا  یبتارم  هب  دقتعم  زین  لیاضف  نیا  داجیا  يارب  یباراف  .دوش  داجیا  اه  صّصخت  اه و 

(2) .دومن لیاضف  نیا  هب  راداو  ار  نیدرمتم  رابجا  هارکا و  اب  دیاب  مود  هبترم  رد  دوش و 

سبح ای  دـیعبت  ار  اهنآ  تسا  مزال  تروص  نیارد  دـشابن ، زاـسراک  تباون ، ياـه  هورگ  حالـصا  يارب  زین  موس  هبترم  رد  بیدأـت  رگا 
یفنی و نا  یغبنی  هریغ  یلا  يدعتلا  یشخی  ام  داسفلا  نم  هقحل  اذا  هنیدملا  ءزج  کلذک  : » دنـشاب ناما  رد  نانآ  ّرـش  زا  مدرم  ات  دنیامن 

ازجا ریاـس  هب  نآ  تیارـس  فوخ  هک  يا  هنوگ  هب  دوـش ، دـساف  هنیدـم  زا  یئزج  هاـگره   (3) ؛» هیقابلا کلت  حالـصلا  نم  هیف  امل  دـعبی 
.ددرگ جارخا  هنیدم  زا  عنم و  دساف ، ءزج  نآ  ازجا ، ریاس  تحلصم  يارب  تسا  هتسیاش  دشاب ،
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هیقف تیالو  اب  یباراف  یسایس  هفسلف  ۀسیاقم  - 6

هیقف تیالو  لوا : راتفگ 

تغل رد  تیالو  - 1

يانعم هب  واو  حـتف  هب  تیالَو   (1) .تسا یکیدزن  برق و  ياـنعم  هب  هـک  سلَف  نزو  رب  یلو »  » ۀـشیر زا  تـسا  یبرع  يا  هژاو  تیـالو » »
(2) .دریگ یم  تسد  هب  ار  يرگید  روما  ماـمز  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  یلاو  تسا و  تنطلـس  تیلوت و  ياـنعم  هب  واو  رـسک  هب  تبحم و 

(3) .تسا يربهر  تماعز و  نامه  دارم  دوش ، حرطم  یعامتجا  روما  ریبدت  اب  طابترا  رد  یلو »  » هاگره نیاربانب 

حالطصا رد  تیالو  - 2

یتسرپرس نتشاد  هدهع  هب  نآ ، زا  دارم  هدش و  رکذ  تسایر  تماعز و  یتسرپرس ، دننام  ییاه  هژاو  فیدر  مه  حالطـصا ، رد  تیالو 
(4) .تسا يرگید  رما  هرادا  و 

ص:273

ص 141. ج 6 ، هغللا ، سییاقم  سراف ، نبا  ص 2528 و  ج 6 ، حاحصلا ، يرهوج ، ( 1 - ) 1
ص 485-455. ج 1 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  ( 2 - ) 2

ص 23. تبیغ ، رصع  رد  هعیش  یسایس  هشیدنا  یکوزاپ ، یلع  ( 3 - ) 3
.نامه ( 4 - ) 4
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تسا و تعیبط  ماظن  یتسه و  ملاـع  رد  فرـصت  تردـق  ینیوکت ، تیـالو  زا  دارم  .دوش  یم  میـسقت  یعیرـشت  ینیوکت و  هب  تیـالو ،
(1) .تسا ماکحا  عیرشت  نامرف و  دودح  يراذگ ، نوناق  تردق  يانعم  هب  یعیرشت  تیالو 

(2) .سدقم عرش  نیناوق  يارجا  روشک و  هرادا  تموکح و  ینعی  تیالو  .تسا  دارم  یعیرشت  تیالو  شهوژپ ، نیا  رد 

هیقف تیالو  - 3

نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  یهلا  تیمکاح  نوناـق  هب  ندیـشخب  ققحت  یمالـسا و  نیناوق  يارجا  روشک و  ةرادا  ياـنعم  هب  هیقف  تیـالو 
یعرـش تالوعجم  تارابتعا و  خنـس  زا  تموکح ، لیکـشت  قیرط  زا  طیارـشلا  عماـج  هیقف  تسد  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 

عراش نآ ، لـعاج  رگا  .دـنوش  یم  داـجیا  داد ، رارق  لـعج و  ۀطـساو  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  يروما  هب  يراـبتعا  یعـضو و  روما  .تسا 
.دوش یم  هتفگ  ییالقع  رابتعا  دنشاب ، مدرم  رگا  یعرش و  رابتعا  دشاب ،

یتَمِس هب  ار  یسک  رگا  اما  تسا ، ینیوکت  تفص  یجراخ و  تیعقاو  کی  تعاجـش  تلادع و  تهاقف ، دننام  هیقف ، تافـص  طیارش و 
رما کـی  هـکلب  تـسین ؛ یقیقح  ینیوـکت و  تـیعقاو  کـی  بـصنم ، تَمِـس و  نـیا  دـنداد ، رارق  شیارب  یتساـیر  دـندرک و  بوـصنم 

.تسا ییالقع  رابتعا  يدادرارق و 

، دوش یم  تابثا  نآ  ۀـلدا  ۀطـساو  هب  هک  زین  هیقف  تیالو  .تسا  یعرـش  رابتعا  کی  نیا  دـنک ، بصن  یماقم  رد  ار  یـسک  عراـش  رگا 
.تسا یعرش  يرابتعا  عراش و  بوصنم 

ص:274

ص 171. ج 1 ، یتاولص ، دومحم  همجرت  یمالسا ، تموکح  یهقف  ینابم  يرظتنم ، یلع  نیسح  ( 1 - ) 1
ص 40. هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  ( 2 - ) 2
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هیقف تیالو  ینابم  - 4

دیحوت فلا )

ۀمه ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  يدـیحوت  ینیب  ناهج  دـیحوت و  شریذـپ  .تسا  دـیحوت  رب  ینتبم  مالـسا  سدـقم  نید  ساـسا  أـشنم و 
تعاطا ادخ  ریغ  زا  دنادب و  مزال  یگدنز  نوئـش  مامت  رد  ار  ییادـخ  نوناق  دـنیبب و  ادـخ  ربارب  رد  تعاطا  ادـخ و  زا  یـشان  ار  ناهج 

.دشاب ادخ  فرط  زا  بوصنم  ینعی  دشاب ؛ ادخ  تعاطا  وا  تعاطا  هک  نیا  رگم  دنکن ؛

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

میدـقتعم ام  لصا ، نیا  قباطم  .تسا  دـیحوت  لصا  تسام ، تاداقتعا  نیرت  شزرا  اب  نیرت و  مهم  هک  دـیاقع  نآ  ۀـمه  لصا  هشیر و  »
رداق تسا و  علطم  قیاقح  همه  زا  هک  تسا  یلاعت  يادخ  سدقم  تاذ  اهنت  ناسنا ، دوجو و  ملاوع  ۀمه  ناهج و  ةدننیرفآ  قلاخ و  هک 

.زیچ همه  کلام  تسا و  زیچ  همه  رب 

نیا رگم  دنک ؛ تعاطا  دیابن  یناسنا  چیه  زا  دشاب و  میلـست  دیاب  قح  سدـقا  تاذ  ربارب  رد  اهنت  ناسنا ، هک  دزومآ  یم  ام  هب  لصا  نیا 
ای یناسنا  درادن  قح  يدرف  چیه  هک  میزومآ  یم  ار  رـشب  يدازآ  لصا  يداقتعا ، لصا  نیا  زا  ام  ...دـشاب  ادـخ  تعاطا  وا  تعاطا  هک 

رایـسب هک  دوخ  تخانـش  كرد و  هب  انب  ار  وا  طباور  راـتفر و  دـنک ؛ عضو  نوناـق  وا  يارب  دـنک ؛ مورحم  يدازآ  زا  ار  یتلم  هعماـج و 
رد اه ، تفرـشیپ  يارب  يراذگ  نوناق  هک  میدقتعم  زین  ام  لصا  نیا  زا  دیامن و  میظنت  دوخ  لایما  اه و  هتـساوخ  هب  انب  ای  تسا و  صقان 

ناـسنا و لاـمک  تداعـس و  .تسا  هدومرف  ررقم  دـنوادخ  زین  ار  تقلخ  یتـسه و  نیناوـق  هک  ناـنچ  مه  تسا ؛ یلاـعت  يادـخ  راـیتخا 
رشب هب  ایبنا  طسوت  هک  تسا  یهلا  نیناوق  زا  تعاطا  ورگ  رد  اهنت  عماوج ،

ص:275
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(1) «. تساه ناسنا  ریاس  ربارب  رد  میلست  وا و  يدازآ  بلس  تلع  هب  رشب  طوقس  طاطحنا و  .تسا  هدش  غالبا 

دوش یم  تماما  توبن و  لماش  هک  یهلا  يربهر  تیاده و  ب )

ور نیازا  .دـنک  كرد  ار  دوخ  يونعم  ياهزاین  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یحو  یهلا و  يربهر  هب  ناسنا  زاین  هفـسلف 
ییامنهار تیادـه و  تسا ، ناسنا  ۀتـسیاش  هک  لامک  تداعـس و  يوس  هب  ار  ناسنا  ات  داتـسرف  رـشب  کمک  هب  ار  ایبنا  ملاـع ، دـنوادخ 

(2) .دنک

دصقم داعم و  ج )

ییاهن و فدـه  يوس  هب  زین  ناسنا  تکرح  دوش ، یم  ماجنا  یفدـه  يوس  هب  یمالـسا  ینیب  ناـهج  رد  یتسه  تکرح  هک  روط  ناـمه 
اه ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  داعم  هب  ام  داقتعا  .دریگ  یم  تروص  تسا ، لاعتم  دنوادخ  رضحم  هب  تشگزاب  نامه  هک  يوصق  تیاغ 

(3) .دننکن یچیپرس  وا  تاروتسد  زا  دنشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  لاعتم  دنوادخ  دنهد ، یم  ماجنا  هک  ییاهراک  دوخ و  یگدنز  مامت  رد 

هیقف تیالو  أشنم  - 5

داقتعا رد  هیقف  تیـالو  هک  دوش  یم  هدافتـسا   (4)، هدـش هتـشون  هیقف  تیالو  دروم  رد  هک  یتالاقم  اهراتفگ و  اه و  باـتک  عومجم  زا 
ۀمادا نامه  یماما ، هدزاود  ۀعیش 

ص:276

ص 217. ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  تموکح  ( 1 - ) 1
ص 180. ش 25 ، یسایس ، مولع  همانلصف  هیقف ، تیالو  ینابم  ییاز ، کل  فجن  رتکد  ( 2 - ) 2

.نامه ( 3 - ) 3
ص هیقف ، تیالو  یمالسا و  تموکح  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ص 362 و  ج 2 ، تالاقم ، هعومجم  تفرعم ، يداه  دمحم  ( 4 - ) 4

.150
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شربماـیپ هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ار  يرـشب  ۀـعماج  یتسرپرـس  تیـالو و  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تموکح 
دعب لاعتم  دنوادخ  روتسد  هب  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تسا ، هدرک  اطعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح 
نسح ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نینچ  مه  تسا و  هدومن  اطعا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نینمؤملاریما  هب  شدوخ  زا 
ماـما هب  اـت  بیترت  نیا  هب  .درپـس  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  شدـنزرف  هب  وا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  شردارب  هب  وا  مالـسلا و  هیلع 

تیالو و نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  اـما  .فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هعیـش ، مهدزاود 
.تسا هدرپس  طیارشلا  عماج  ياهقف  هب  شدوخ  تبیغ  نامز  رد  ار  يرشب  ۀعماج  یتسرپرس 

.دوش یم  افتکا  هتکن  دنچ  رکذ  هب  اهنت  هدومن و  رظن  فرص  بلطم  تایئزج  زا  تسا ، راصتخا  ربانب  هک  هلاسر  نیا  رد 

یتافرـصت ریظن  تسا ؛ عیرـشت  نیوکت و  هصرع  ود  رد  همئا  تیالو   » .تسا مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تیالو  ۀـمادا  هیقف ، تیالو  لوا :
نیا یهلا  نذا  هب  ناشیا  هک  میدـقتعم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دروم  رد  مه  ام  .داد  یم  ماجنا  ینیوکت  روما  رد  حیـسم  ترـضح  هک 

بناج زا  هعماج  ةرادا  یعیرـشت و  روما  رد  افرـص  تسا ، راهطا  همئا  تیالو  رارمتـسا  هک  هیقف  تیالو  هیرظن  اما  .دـنراد  ار  اـه  تیـالو 
بجاو دوب ، بجاو  راهطا  همئا  ربمایپ و  زا  هک  نانچ  مالـسا ، یلاو  زا  تعاطا  تسا و  هدش  راذـگاو  اهقف  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا 

(1) «. تسا

: دیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .تسا  دحاو  ییارجا و  يا  هفیظو  هکلب  تسین ؛ یکی  نیموصعم  همئا  اب  اهقف  ماقم  مود :

يارب دراد ، لداع  هیقف  تبیغ ، زا  دعب  دنتشاد ، مالسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  ار  یتیالو  مییوگ  یم  یتقو  »
هک دوش  ادیپ  دیابن  مهوت  نیا  سک  چیه 

ص:277

ص 160 و 161. تسایس ، ۀفسلف  يزورون ، داوج  دمحم  ( 1 - ) 1
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هکلب تسین ؛ ماـقم  زا  تبحـص  اـج  نیا  اریز  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  مالـسلا و  مهیلع  همئا  ماـقم  ناـمه  اـهقف  ماـقم 
، تسا مهم  نیگنس و  يا  هفیظو  کی  سدقم ، عرـش  نیناوق  يارجا  روشک و  ةرادا  تموکح و  ینعی  تیالو ، .تسا  هفیظو  زا  تبحص 

دروم تیالو  رگید  ترابع  هب  .دربب  رتالاب  يداع  ناسنا  ّدح  زا  ار  وا  دروایب و  دوجو  هب  يداع  ریغ  ماقم  نأش و  یـسک  يارب  هک  نیا  هن 
(1) «. تسا ریطخ  يا  هفیظو  هکلب  تسین ؛ زایتما  دنراد ، دارفا  زا  یلیخ  هک  يروصت  فالخ  رب  هرادا ، ارجا و  تموکح و  ینعی  ثحب ،

ۀفیظو ینعی  دنا ؛ هدرپس  اهقف  هب  ار  یمالسا  تما  ةدارا  مالسا و  نوناق  يارجا  تیمکاح و  قح  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  نیاربانب ،
ار ناشدوخ  ییارجا 

، دوش یم  مالسلا  مهیلع  همئا  تمصع  ماقم و  ّولع  بجوم  هچ  نآ  سپ  .ار  ناشدوخ  ینیوکت  یعیرـشت و  ۀفیظو  هن  دنا ، هدرپس  اهقف  هب 
: دیامرف یم  ینیمخ  ماما  هک  نانچ  ییارجا ؛ تیالو  هن  تساهنآ ، یعیرشت  ینیوکت و  تیالو 

، نآ بجوم  هب  هک  ...تسا  یهلا  یّلک  تفـالخ  ماـقم  نآ ، تسا و  تموـکح  ۀـفیظو  زا  ادـج  هک  تسه  يوـنعم  تاـماقم  ماـما  يارب  »
یتح دـسر ؛ یمن  مالـسلا  مهیلع  همئا  يونعم  تاماقم  هب  هک  تسام  بهذـم  تایرورـض  زا  .دنعـضاخ  رما  یلو  ربارب  رد  تارذ  عیمج 

(2) «. لسرم یبن  برقم و  کلم 

یتموکح تارایتخا  ای  هدوب ، مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  رتشیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یتموکح  تارایتخا  هک  مهوت  نیا  »
تسا ملاع  ۀمه  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  لیاضف  هّتبلا  .تسا  طلغ  لطاب و  تسا ، هیقف  زا  شیب  ریما  ترضح 

شیازفا ار  یتموکح  تارایتخا  يونعم ، لیاضف  يدایز  نکل  تسا ، رتشیب  همه  زا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  لیاضف  ناشیا ، زا  دـعب  و 
تارایتخا و نامه  .دهد  یمن 

ص:278

ص 40. هیقف ، تیالو  ( 1 - ) 1

ص 42 و 43. نامه ، ( 2 - ) 2
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تاـیلام و نتفرگ  نارادناتـسا ، تـالو و  نییعت  هاپـس ، جیـسب  كرادـت و  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  رگید  لوسر و  ترـضح  هک  یتیـالو 
اهتنم تسا ؛ هداد  رارق  هیقف ) تیـالو   ) یلعف تموکح  يارب  ار  تاراـیتخا  ناـمه  دـنوادخ  دنتـشاد ، ناناملـسم  حـلاصم  رد  نآ  فرص 

(1) «. تسا لداع  ملاع  ناونع  يور  تسین ، ینیعم  صخش 

هیقف یلو  طیارش  - 6

يارجا ۀـفیظو  تسا و  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تموکح  ةدـنهد  همادا  هک  یـسک  مالـسا ، یـسایس  ماظن  رد 
تموکح لیکشت  زا  فده  اریز  دشاب ، رادروخرب  یّـصاخ  يدرف  لئاضف  تالامک و  زا  دیاب  دراد  هدهع  هب  هعماج  رد  ار  مالـسا  نوناق 

طیارش هدع  کی  زا  مالسا ، نوناق  يرجم  تسا  مزال  فده ، نیا  ققحت  ياتسار  رد  .تسا  یهلا  نوناق  يارجا  مالسا ، سّدقم  نید  رد 
.دیآرب یهلا  نوناق  يارجا  ةدهع  زا  دناوتب  ات  دشاب  دنم  هرهب  لامک 

هک هداد  رارق  شدوخ  ۀفیلخ  ار  یسک  دنوادخ  ینعی  دشاب ؛ موصعم  هک  تسا  یـسک  ِنآ  زا  تیمکاح  قح  مالـسا ، رد  رگید  تهج  زا 
هب یـسر  تسد  هک  موصعم ، ماما  تبیغ  رـصع  رد  .دـنک  نیمأت  ار  هعماج  يونعم  يدام و  تداعـس  اـت  دـشاب  موصعم  هاـنگ  اـطخ و  زا 
هک دوش  یتموکح  روما  يدـصتم  دـیاب  موصعم ، ماما  هب  درف  نیرت  کیدزن  هک  دـنک  یم  مکح  لقع  تسین ، روسیم  موصعم  تموکح 

: دبای یلجت  دناوت  یم  تهج  هس  رد  ندوب  رت  کیدزن  نیا 

(. تهاقف  ) یهلا نیناوق  ماکحا و  هب  یملع  ۀطاحا  تهج  زا  - 

، تلادـع يوقت ،  ) دوشن عیمطت  دریگن و  رارق  یناسفن  ياهاوه  ریثأـت  تحت  هک  يا  هنوگ  هب  یقـالخا ، یحور و  یگتـسیاش  تهج  زا  - 
(. تناما

ص:279

ص 40. نامه ، ( 1 - ) 1
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.دوش یم  تعاجش  مالسا و  تما  دسافم  حلاصم و  هب  ملع  یسایس و  كرد  لماش  هک  تیریدم  ییآراک و  تهج  زا  - 

ۀمه رب  مکاح  یلقع ، لیلد  نیا  ور  نیازا  .تسین  يا  ههبـش  کش و  هنوگ  چـیه  ياج  نآ ، رد  تسا و  هیلقع  تالقتـسم  زا  بلطم  نیا 
لامک يوس  هب  شیارگ  دشاب ، هک  يداژن  هراق و  ره  زا  ناسنا  ره  تسا و  هتفهن  ناسنا  تاذ  رد  یبلط  لامک  اریز   (1)، دوب دهاوخ  ّهلدا 
یسک دیاب  دشابن ، رّسیم  موصعم )  ) لماک صخش  تموکح  هک  یتروصرد  سپ  .دناد  یم  تموکح  ۀتسیاش  ار  لماک  صخـش  دراد و 

، ربـهر طیارـش  نیرت  مهم  اذـل  .طیارـشلا  عماـج  هیقف  ینعی  دریگ ؛ تسد  هب  ار  تماـعز  دراد ، رارق  موـصعم  زا  رت  نییاـپ  ۀـبترم  رد  هک 
ملعا و هک  تسین  یهیقف  زا  رت  هتسیاش  یسک  چیه  یمالـسا ، هعماج  روما  ةرادا  يارب  رگید  ریبعت  هب  .تسا  ّتیریدم  تلادع و  تهاقف ،

(2) .دشاب يوقا  یقتا و 

تسا تبیغ  رصع  رد  یمالسا  مکاح  طیارش  نیرت  مهم  زا  نآ  میلاعت  مالسا و  هب  قیمع  هبناج و  همه  یهاگآ  ییانـشآ و  ینعی  تهاقف 
تیمکاح و لامعا  تقیقح ، رد  .دوش  یم  موسوم  هیقف  تیالو  هب  یمالسا  ۀعماج  تماعز  تیمکاح و  طرش ، نیا  تیمها  لیلد  هب  هک 

میلاعت زا  هبناـج  همه  قیمع و  تخانـش  ۀطـساو  هب  هیقف  یلو  ینعی  تسا ؛ تهاـقف  ماـقم  زا  هتفرگ  تأـشن  هیقف  یلو  فرط  زا  تیریدـم 
تهاقف بوچراچ  رد  تسا  فظوم  هیقف ، یلو  اذل  .تسا  هدروآ  تسد  هب  ار  یمالـسا  ۀعماج  تیریدـم  يربهر و  تیحالـص  مالـسا ،
(3) .دوب یحو  دوب ، هچره  .تشادن  يزیچ  دوخ  زا  مرکا  ربمایپ  یّتح  .دنک  یم  تموکح  ادخ  نوناق  مالسا  رد  ًالصا  .دنک  لمع 

ص:280

ص 242. ج 1 ، نآرق ، رد  تسایس  قوقح و  يدزی ، حابصم  ( 1 - ) 1
ص 155. یمالسا ، تموکح  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 2 - ) 2

ص 222. ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  تموکح  ( 3 - ) 3
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1 یحُوی ٌیحَو  ّالِإ  َوُه  نِإ  يوَهلا ، ِنَع  ُقِطنَی  ام  َو 

عفانم رب  ار  یهورگ  یصخش و  عفانم  یهلا  نوناق  يارجا  رد  ات  تساوقت  تلادع و  یمالسا ، هعماج  راد  مامز  يارب  مود  طرش  تلادع :
تب شداـهن  رد  دراد و  يا  هدـکتب  شناـج ، نورد  رد  تسا ، دوخ  سوه  اوه و  لـیم و  عـیطم  هک  یـصخش  .دـهدن  حـیجرت  نیملـسم 

: دتسرپ یم  ار  نامه  هداد و  رارق  دوخ  هلا  دوبعم و  ار  شیاوه  عقاو ، رد  هتفای و  خوسر  یتسرپ 

2 ُهاوَه ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َتیَأَرَف  َأ 

(1) .درادن ار  نیملسم  تیاده  يربهر و  تیحالص  هاگ  چیه  یصخش  نینچ 

یتلادع یب  ۀناشن  روما  نیا  همه  هک  هدومرف  یهن  ناتسرپاوه ، ناراک و  هانگ  نافرـسم و  تعاطا  زا  ار  مدرم  ددعتم ، تایآ  رد  دنوادخ 
: تسا

(2)  . َنوُِحلُصی ِضرَألا َو ال  ِیف  َنوُدِسُفی  َنیِذَّلَا  َنِیفِرسُملا ، َرمَأ  اوُعیُِطت  َو ال 

5 ًاطُُرف ُهُرمَأ  َناک  ُهاوَه َو  َعَبَّتا  انِرکِذ َو  نَع  ُهَبلَق  انلَفغَأ  نَم  عُِطت  َو ال 

هفوک مدرم  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تسا  هدش  دیکأت  هعماج  ناربهر  نامکاح و  تلادع  موزل  رب  ناوارف ، تایاور  رد  نینچ  مه 
: تشون

(3) «. قحلا نیدب  نئادلا  طسقلاب و  مئاقلا  باتکلاب ، مکاحلا  الا  مامالا  ام  يرمعلف  »

مزال ینادراک  تیریدم و  زا  طیارشلا  عماج  هیقف  رگا  .تسا  ینادراک  تیریدم و  يربهر ، طیارـش  زا  رگید  یکی  تیریدم : تیافک و 
تیاده و يارب 

ص:281

ص 138. هیقف ، تیالو  یلمآ ، يداوج  هللادبع  ( 3 - ) 1
ۀیآ 151 و 152. ءارعش ، ( 4 - ) 2

ص 26. مالسلا ، مهیلع  نیسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبا  يوامسلا ، دمحم  ( 6 - ) 3
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ترـضح هک  هنوگ  نامه  دریگ ؛ هدهع  رب  ار  ریطخ  تیلوئـسم  نیا  دناوت  یمن  القع  ًاعرـش و  دـشاب ، هرهب  یب  یمالـسا  ۀـعماج  يربهر 
یم دیکأت  شدوخ ، رد  یگژیو  ود  دوجو  رب  دـنک ، راذـگاو  وا  هب  ار  هنازخ  روما  یتسرپرـس  دـهاوخ  یم  رـصم  زیزع  زا  یتقو  فسوی 

: دشاب هتشاد  ار  يراد ) تناما  تیریدم و  ینادراک و   ) یگژیو ود  نیا  دیاب  هعماج  ریدم  ینعی  دنک ؛

1 ٌمِیلَع ٌظیِفَح  یِّنِإ  ِضرَألا  ِِنئازَخ  یلَع  ِینلَعجا  َلاق 

: دیامرف یم  دناد  یم  تسایس  ریبدت و  نسح  ار  تعاطا  طرش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نینچ  مه 

(2) «. هیالولا قحتسا  هتیافکلا  تنسحا  نم   » و(1) هتعاط » تبجو  هتسایس  تنسح  نم  »

: تسا هدش  نایب  يربهر  طیارش  زا  طرش  هس  نیا  زین  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد 

؛ هقف فلتخم  باوبا  رد  ءاتفا  يارب  مزال  تیحالص  . 1

؛ یمالسا تما  يربهر  يارب  مزال  ياوقت  تلادع و  . 2

(3) .يربهر يارب  یفاک  تردق  تیریدم و  تعاجش ، ریبدت ، یعامتجا ، یسایس و  حیحص  شنیب  . 3

: تسا هدش  رکذ  يربهر  يارب  طرش  تفه  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  تموکح  باتک  رد  اما 

؛ هیکذت بیهذت و  . 1

؛ یحور تردق  تعسو و  . 2

ص:282

ص 6810. ج 1 ، مکحلاررغ ،) همجرت  ، ) نینمؤملاریما راتفگ  مالسالا ، خیش  نیسح  دیس  ( 2 - ) 1
ص 1272. ج 2 ، نامه ، ( 3 - ) 2

لصا 109. ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  ( 4 - ) 3
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؛ تهاقف . 3

؛ ناکم نامز و  تخانش  . 4

؛ یقالخا لیاضف  رد  ّتیعماج  . 5

؛ ندوب یمدرم  یتسیز و  هداس  . 6

(1) .نوناق لباقم  رد  عضاوت  مدرم و  اب  يردارب  . 7

هیقف تیالو  ۀّلدا  - 7

یلقن لـیلد  لـقن و  لـقع و  زا  بـکرم  لـیلد  ضحم و  یلقع  لـیلد   (2): تسا هدـش  هدافتـسا  هلدا  عون  هس  زا  هیقف ، تیـالو  دروـم  رد 
فرـص یقیفلت ، یلقع و  لیلد  زا  تسا ، راصتخا  رب  انب  هک  هلاسر  نیا  رد  اذـل  .تسا  یلقن  لیلد  هیقف ، تیالو  لیلد  نیرت  مهم  .ضحم 

.دوش یم  افتکا  هنیمز  نیا  رد  تیاور  ود  هب  هدومن و  رظن 

ناشکرابم طخ  هب  توقعی ، نب  قاحسا  هب  خساپ  رد  هک  تسا  نامز  ماما  زا  یفیرـش  عیقوت  هیقف ، تیالو  تابثا  ۀلدا  نیرتربتعم  زا  یکی 
: دندومرف موقرم 

(3) «. مهیلع هللا  هجح  انا  مکیلع و  یتجح  مهناف  انثیدح ، هاور  یلا  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  »

: دیامرف یم  تیاور  نیا  هب  لالدتسا  رد  ینیمخ ، ماما 

هدوب و هعیـش  بهذـم  تاحـضاو  ءزج  عوضوم  نیا  نوچ  تسین ، یعرـش  لئاسم  هدـمآ ، تیاور  نیا  رد  هک  هعقاو  ثداوح  زا  روظنم  »
ییاه يراتفرگ  یعامتجا و  ياهدـماشیپ  هعقاو ، ثداوح  زا  روظنم  ...دـننک  عوجر  اـهقف  هب  دـیاب  لـئاسم  هب  هک  دراد  هرتاوتم  تاـیاور 

.تسا هداد  یم  يور  مدرم  يارب  هک  هدوب 

ص:283

ص 343-287. ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  تموکح  ( 1 - ) 1
ص 150. هیقف ، تیالو  یلمآ ، يداوج  هللادبع  ( 2 - ) 2

ص 440. باب 45 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  قودص ، حیش  ( 3 - ) 3
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هفیظو مینک ؟ هچ  دـیاب  یعاـمتجا  ياهدـمآشیپ  رد  دـسر ، یمن  امـش  هب  اـم  تسد  هـک  نوـنکا  هدرک  لاوـس  هتـسبرس  یّلک و  روـط  هـب 
.دینک هعجارم  اهقف ، ینعی  ام ، ثیداحا  تاور  هب  تالکشم  ثداوح و  رد  هک  دنا  هدومرف  باوج  وا  لاؤس  قبط  ترضح  و  تسیچ ...؟
ماجنا يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یسک  ادخ  تجح  هچ ...؟ ینعی  ادخ  تجح  .میاهنآ  رب  ادخ  تجح  نم  امش و  رب  نم  تجح  اهنآ 
فلخت امـش  دـیهد و  ماـجنا  يراـک  هک  درک  رما  رگا  .تسا  نیملـسم  رب  تجح  وا  لاوـقا  لاـعفا و  اـهراک ، ماـمت  هداد و  رارق  يروـما 

عوجر ملظ  هاگتـسد  هب  روما  لصف  لح و  يارب  تجح ، دوجو  اب  رگا  .دـنک  یم  جاـجتحا  امـش  رب  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دـیدرک ،
!؟ دیدرک هعجارم  هملظ  هب  ارچ  مداد ، رارق  تجح  امش  يارب  نم  هک  درک  دهاوخ  جاجتحا  امش  رب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دیدرک ،

وا هب  روما  همه  دوب و  ادخ  تجح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  روط  نامه  دنتـسه ؛ مدرم  رب  تجح  مالـسا ، ياهقف  زورما 
هدش راذگاو  نانآ  هب  نیملـسم  ياهراک  مامت  روما و  همه  .دنتـسه  مدرم  رب  تجح  مالـسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  اهقف  دوب ، هدـش  هدرپس 

(1) «. تسا

: دیامرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  مود ، تیاور 

مکیلع هتلعج  دـق  یناـف  ًاـمکح  هب  اوـضریلف  اـنماکحا  فرع  اـنمارح و  اـنلالح و  یف  رظن  انثیدـح و  يور  دـق  نّـمم  مـکنم  ناـک  نـم  »
(2) «. ًامکاح

هب ار  نانآ  دیاب  دسانش ، یم  ار  ام  ماکحا  درگن و  یم  تقد  هب  ام  مارح  لالح و  هب  دنک و  یم  تیاور  ار  ام  ثیداحا  امش  زا  هک  یسک 
.مداد رارق  مکاح  امش  رب  ار  وا  نم  هک  ارچ  دیریذپب ؛ مکاح  ناونع 

ص:284

ص 71-68. هیقف ، تیالو  ( 1 - ) 1
ص 137. ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 2 - ) 2
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.ّتیریدم هچ  دشاب و  تواضق  هچ  دنک ؛ یم  نایب  ار  یلک  مکح  تسا و  قلطم  امکاح » مکیلع  هتلعج  دق  یناف   » ۀلمج ثیدح ، نیا  رد 
ات هدومرف  امکاح »  » هب ریبعت  تسا و  موصعم  ماما  بناـج  زا  هعماـج ، ربهر  مکاـح و  ناونع  هب  هیقف  بصن  ةدـننک  ناـیب  هلمج  نیا  سپ 

.درادن طابترا  یتموکح  روما  ریاس  هب  تسا و  حرطم  ییاضق  روما  طقف  هک  دوشن  نامگ 

هیقف یلو  نییعت  - 8

صخش نییعت  تسا ، هدش  لالدتسا  هیقف  تیالو  تابثا  يارب  هک  یقیفلت  یلقع و  ّۀلدا  تایاور و  تایآ و  یقاب  روکذم و  تیاور  ود  زا 
هک تسا  بلطم  نیا  نیبم  طقف  دنک و  یمن  مولعم  نیعم و  ار  یـصخش  چیه  زین  روکذم  طیارـش  هک  نانچ  دوش ؛ یمن  هدافتـسا  مکاح 

ماما اذـل  .دریگ  هدـهع  رب  ار  هعماج  تیریدـم  دـیاب  تسا ، رت  کـیدزن  نیموصعم  هب  تسا و  طیارـش  دـجاو  نارگید  زا  شیب  سک  ره 
ياهقف زا  يا  هدـع  هک  تسا  هداد  هئارا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رد  هیقف  یلو  قادـصم  نییعت  تهج  یعیدـب  رایـسب  راـک  هار  ینیمخ 

(1)، دنیامن باختنا  ار  طیارش  دجاو  صخش  هدع ، نیا  سپس  دنوش و  باختنا  ناگربخ  سلجم  ناونع  هب  مدرم  طسوت  طیارشلا  عماج 
هطـساو کی  اـب  ربهر ، نییعت  رد  مدرم  يارآ  دـنک و  ادـیپ  یمدرم  تیلوبقم  مه  دوش و  مولعم  طیارـش  دـجاو  صخـش  مه  هک  نیا  اـت 

.دشاب لیخد 

هیقف تیالو  تّیعورشم  - 9

هراشا

هیجوت ار  وا  تیمکاح  یعبنم  هچ  ینعی  دنک ؛ یم  بسک  اجک  زا  ار  تیعورشم  هیقف  یلو  هک  تسا  نیا  هیقف  تیالو  تیعورشم  زا  دارم 
وا هب  هدومن و 

ص:285

لصا 107. ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  ( 1 - ) 1
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یلبق ياه  ثحب  رد  هکروط  ناـمه  .دزاـس  یم  هجوم  ار  وا  زا  تعاـطا  موزل  دـنک و  فرـصت  یعاـمتجا  روما  رد  هک  دـهد  یم  هزاـجا 
شریذپ اب  هک  تسا  یهلا  بصن  مالـسلا  مهیلع  هناگ  هدزاود  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیالو  تیعورـشم  يانبم  دش ، هراشا 

هب موصعم  ماما  فرط  زا  هک  تسا  نینچ  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  تبیغ  نامز  رد  زین  هیقف  یلو  .دـبای  یم  تیلعف  نانآ  تیالو  مدرم ،
.تسا هدش  بوصنم  تموکح 

نامز رد  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  یعیـش  ییاور  ياه  باـتک  رد  دوجوم  تاـیاور  زا  هچ  نآ  : » يدزی حابـصم  هللا  هیآ  ریبعت  هب 
مهیلع ناموصعم  فرط  زا  تایاور  یخرب  ریبعت  هب  دراد و  تیمکاح  قح  دشاب ، تایاور  رد  روکذم  طیارـش  دـجاو  هک  یهیقف  تبیغ ،

زین نیموصعم  تسا و  ناموصعم  يوس  زا  نانآ  ماع  بصن  ةدییاز  اهقف ، تموکح  تیعورـشم  .تسا  هدـش  بصن  تموکح  هب  مالـسلا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تموـکح  هـک  يراـیعم  ناـمه  هـب  هعیـش  رظن  زا  .دنتـسه  لاـعتم  يادـخ  بناـج  زا  صاـخ  بوـصنم 

تموکح ّتیعورـشم  ینعی  تشاد ؛ دهاوخ  تیعورـشم  تبیغ  نامز  رد  هیقف  تیالو  زین  موصعم و  ناماما  تموکح  دراد ، تیعورـشم 
اب مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  بصن  توافت  .تسا  هدوب  وا  بصن  اب  یهلا و  يرما  هکلب  هدوبن ؛ اه  ناسنا  يأر  هب  طورـشم  هاگ  چیه 

ینامز ره  رد  هدوب و  ماع  اهقف ، بصن  یلو  دـنا ، هدـش  بصن  نیعم  تروص  هب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هک  تسا  نیا  رد  اهقف  بصن 
(1) «. دنتسه تموکح  هب  نوذأم  اهنآ  زا  یخرب 

: تسا هدش  حرطم  ذاش  هیرظن  کی  روهشم و  هیرظن  کی  هعیش ، ياهقف  نایم  هیقف ، تیالو  ّتیعورشم  دروم  رد 

ص:286

ص 18. ج 1 ، اه ، خساپ  اه و  شسرپ  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 1 - ) 1
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یهلا بصن  هیرظن 

هدش بوصنم  یمالـسا  هعماج  تیمکاح  يربهر و  هب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  يوس  زا  طیارـش  دـجاو  هیقف  هاگدـید ، نیا  ساسا  رب 
.دسر یم  رظن  هب  یعامجا  ًابیرقت  تسا و  روهشم  هعیش  ياهقف  نیب  هیرظن  نیا  .تسا 

باختنا هیرظن 

يا هنوـگ  هب  هیقف  یلو  هیرظن ، نیا  ساـسا  رب  .تساـهقف  ناـیم  رد  ذاـش ، هیرظن  کـی  هدـش ، حرطم  یخرب  طـسوت  ًاریخا  هک  هیرظن  نیا 
ار طیارـش  دـجاو  هیقف  اهنآ  هک  مدرم ، ناگدـنیامن  باـختنا  قیرط  زا  اـی  مدرم  میقتـسم  يأر  قیرط  زا  هچ  دوب ؛ دـهاوخ  مدرم  بختنم 
زا يربهر  طیارش  دجاو  ياهقف  ینعی  دبای ؛ یم  یمدرم  یهلا -  یترابع  هب  هناگود و  ۀهجو  تیعورشم  هیرظن ، نیا  رد  .دنیامن  باختنا 
زا هیرظن  نیا   (1) .دننک ضیوفت  يو  هب  تیمکاح ر ا  هدرک و  باختنا  ار  نانآ  زا  یکی  مدرم  ات  دنا  هدش  یفّرعم  نیموصعم  همئا  فرط 

.تسا هدش  حرطم  دیدج  رصع  رد  اهقف  زا  هدع ي  يوس 

: دیامرف یم  لاثم  يارب   (2) .تسا یهلا  بصن  هیرظن  ياراد  شنادرگاش ، زا  يرایسب  رظن  ساسا  رب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

نیا اب  .دنشاب  روذعم  تموکح  سیسأت  زا  هچ  رگ  دوش ؛ یمن  طقاس  ناهیقف  بصنم  دوبن ، هجو  چیه  هب  تموکح  لیکشت  ناکما  رگا  »
تیالو زین  نیملـسم  سوفن  رب  هکلب  دودـح ، يارجا  ات  هتفرگ  لاملا  تیب  زا  .دـنراد  تیالو  نیملـسم  روما  رب  ناـنآ  زا  مادـک  ره  همه ،

(3)« .دنراد

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  ای 

ص:287

ص 66. هیقف ، تیالو  ياه  هیرظن  یقیبطت  یسرّرب  ییاز ، کل  فیرش  ( 1 - ) 1
ص 622. ینیمخ ، ماما  یسایس  هشیدنا  يدیشمج ، نیسح  دمحم  ( 2 - ) 2

ص 624. ج 2 ، عیبلا ، باتک  ( 3 - ) 3
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یتقو .تسا  عورـشم  ریغ  دـشابن ، هیقف  بصن  اب  روهمج  سیئر  دـشابن ، ادـخ  رما  اب  رگا  ...تسا  توغاط  دـشابن ، راک  رد  هیقف  تیالو  »
(1)« .دوشب بصن  یسک  کی  یلاعتو  كرابت  يادخ  رما  هب  هک  دور  یم  نیب  زا  یتقو  توغاط  ...تسا  توغاط  دش ، عورشم  ریغ 

: دنسیون یم  هیقف  تیالو  باتک  رد  ناشیا 

، تسا ینیع  بجاو  دشاب ، هتـشاد  ناکما  یـسک  يارب  رگا  رما  نیا  .دنهد  لیکـشت  تموکح  ...ًادارفنا  ای  ًاعامتجا  اهقف  هک  تسا  مزال  »
(2)« .دنبوصنم ادخ  بناج  زا  اریز  دوش ، یمن  طقاس  تیالو  دشابن ، نکمم  هک  مه  یتروص  رد  .تسا  ییافک  بجاو  هنرگو 

: دیامرف یم  هنوگ  نیا  زین  ناگرزاب  سدنهم  يریزو  تسخن  مکح  دروم  رد 

...مداد رارق  ار  ناشیا  مراد ، سّدقم  عراش  فرط  زا  هک  یتیالو  هطـساو  هب  هک  متـسه  یمدآ  رفن  کی  مدرک ، مکاح  ار  ناشیا  هک  نم  »
عرش اب  تفلاخم  تموکح  نیا  اب  تفلاخم  ...تسا  یعرـش  تموکح  کی  تسین ؛ يداع  تموکح  کی  ...تسا  عابّتالا  بجاو  ناشیا 

(3)« .تسا

: دیامرف یم  ییاجر  دیهش  يروهمج  تسایر  مکح  ذیفنت  رد  ار  ترابع  نیا  ریظن  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

ار نآ  تیعورـشم  دیامن ، لمع  نآ  فالخ  رب  هتـساوخان  يادـخ  رگا  ...دـشاب و  رما  یلو  هیقف  بصن  اب  دـیاب  نآ  ّتیعورـشم  نوچ  «و 
(4)« .تفرگ مهاوخ 

.درادن یتیعورـشم  الاو  دشاب ؛ بوصنم  سدـقم ، عراش  فرط  زا  دـیاب  یتموکح  ره  هک  دـناسر  یم  حیرـص  روط  هب  ماما  تارابع  نیا 
.دوش یهتنم  وا  هب  دیاب  ضرعلاب  یتیعورشم  ره  تسا و  تیعورشم  یتاذ  عبنم  دنوادخ  ینعی 

ص:288

ص 221. ج 10 ، ماما ، هفیحص  ( 1 - ) 1
ص 42. هیقف ، تیالو  ( 2 - ) 2

ص 59. ج 6 ، ماما ، هفیحص  ( 3 - ) 3
ص 67. ج 15 ، نامه ، ( 4 - ) 4
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تیعورـشم حرط  ةدـننک  نایب  ار  نآ  ناگدنـسیون ، زا  یخرب  هک  دـنک  یم  دـیکأت  مدرم  يارآ  رب  ینیمخ  ماما  يددـعتم ، دراوم  رد  اما 
: دیامرف یم  ًالثم  دنا ؛ هتسناد  یمدرم 

يارآ عبات  ام  .مینکب  يروتاتکید  هک  تسا  هدادـن  هزاجا  ام  هب  مالـسا  مینکب و  ناـمتلم  هب  یلیمحت  کـی  هک  میرادـن  نیا  رب  ياـنب  اـم  »
مالـسا ربمایپ  تسا ؛ هدادن  قح  ام  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  .مینک  یم  تیعبت  اهنآ  زا  مه  ام  داد  يأر  يروطره  ام  تلم  .میتسه  تلم 

(1)« .مینکب لیمحت  ار  يزیچ  کی  نامتلم  هب  ام  هک  تسا  هدادن  قح  ام  هب 

: دنسیون یم  هدش و  دیدرت  راچد  ینیمخ ، ماما  رظن  دروم  رد  ناگدنسیون ، زا  یخرب  مدرم ، يأر  رب  ینیمخ  ماما  دیکأت  هنوگ  نیا  زا 

رخآ اـت  نآ  رب  دوب و  دـقتعم  یهلا  تیعورـشم  بصن و  هیرظن  هب  هچ  رگا  دوخ  یـسایس  یهقف و  یناـبم  هب  هجوـت  اـب  ینیمخ  ماـما  هک  »
ار یمدرم  تیلوبقم  هک  دیزرو  مامتها  دـیکأت و  مدرم  یـساسا  شقن  هب  يدـح  هب  درک و  راتفر  يا  هنوگ  هب  لمع  رد  اما  دـنام ، رادافو 

(2)« .دیشخب اقترا  یعامتجا  تیلوبقم  رب  هیقف  تیعورشم  يانتبا  دح  رد 

(3) .دنا هدومن  طابنتسا  ینیمخ  ماما  راثآ  زا  ار  یمدرم ) یهلا -  تیعورشم   ) باختنا هیرظن  رگید ، یخرب 

ینیمخ ماما  نانخـس  میتفگ ، هک  روط  نامه  اریز  تسا ، لطاب  ینیمخ ، ماما  مالک  زا  یتشادرب  نینچ  هک  تفگ  ناوت  یم  نیقی  روط  هب 
نیا زا  رتالاب  مالک ، تحارص  رگم  .دراد  مامت  تحارص  یهلا ، تیعورشم  بصن و  هیرظن  رد 

ص:289

ص 34. ج 11 ، ماما ، هفیحص  ( 1 - ) 1
ص 123. هرامش 25 ، یسایس ، مولع  همانلصف  ملعم ، ربکا  یلع  ( 2 - ) 2

ص 645. ینیمخ ، ماما  یسایس  هشیدنا  يدیشمج ، نیسح  دمحم  ص 120 و  ج 1 ، تالاقم ، هعومجم  یسایس ، هفسلف  ( 3 - ) 3
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ظفل يروهمج ، سیئر  تیعورـشم  رد  هک   (1)« دشاب رما  یلو  هیقف  بصن  اب  دـیاب  نآ  تیعورـشم  نوچو  : » تسا هدومرف  هک  دوش  یم 
بـصن یـسک  کی  یلاعت  كرابت و  يادـخ  رما  هب  هک  دور  یم  نیب  زا  یتقو  توغاط  : » تسا هدومرف  ای  .تسا  هدرب  راک  هب  ار  بصن » »

(2)« .دوشب

اب  (3)« دنبوصنم ادخ  بناج  زا  اریز  دوش ، یمن  طقاس  تیالو  دشابن ، نکمم  تموکح ] لیکشت   ] هک مه  یتروصرد  : » تسا هدومرف  ای 
ار بصن »  » هملک نایاقآ ، هک  نیا  رگم  دـنا ! هدومن  لمح  باختنا  هیرظن  هب  ار  ینیمخ  ماما  نانخـس  یخرب  مه  زاب  مامت ، تحارـص  نیا 

هدرک طلخ  هیقف ، تیالو  ققحت  أشنم و  نیب  نایاقآ ، نیا  عقاو  رد  اما  دنـشاب ! هتفرگ  مدرم » باختنا   » يانعم هب  ینیمخ  ماـما  نانخـس  رد 
یم نافلاخم  اب  جاجتحا  ماقم  رد  ای  هیقف  تیالو  ققحتو  يدمآراک  هب  رظان  مدرم ، شقن  ةرابرد  ینیمخ  ماما  نانخس  ۀمه  هک  ارچ  دنا ؛

ققحت هیقف  یلو  تموکح  دـشابن ، تلم  يأر  ات  ینعی  تسا ، تلم  يأر  نازیم  ای  میتسه ، تلم  يارآ  عبات  ام  دـیامرف : یم  یتقو  .دـشاب 
.درادن ییاراک  دنک و  یمن  ادیپ  ّتینیع  تیلعف و  هیقف ، یلو  تیمکاح  قح  یعرش و  قح  نیا  دشابن ، تلم  يأر  ات  .دنک  یمن  ادیپ 

: دیامرف یم  نایب  حیرص  روط  هب  ار  بلطم  نیا  تسا ، هدش  ینیمخ  ماما  زا  خیرات 1366/10/29  رد  هک  ییاتفتسا  رد  هک  نانچ 

؟ دراد تیالو  یمالسا  هعماج  رب  طیارشلا  عماج  هیقف  تروص  هچ  رد  س :

لیکشت نیملسم و  روما  ّیلوت  نکل  دراد ؛ روص  عیمج  رد  تیالو  ج :

ص:290

ص 67. ج 15 ، ماما ، هفیحص  ( 1 - ) 1
ص 221. ج 10 ، نامه ، ( 2 - ) 2

ص 42. هیقف ، تیالو  ( 3 - ) 3
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اب تعیب  هب  هدش  یم  ریبعت  مالـسا  ردصرد  هدش و  دای  نآ  زا  مه  یـساسا  نوناق  رد  هک  نیملـسم ، تیرثکا  يارآ  هب  یگتـسب  تموکح 
(1) .نیملسم یلو 

هکلب تسین ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ّتیعورـشم  داجیا  يانعم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  مدرم  تعیب  هک  هنوگ  ناـمه 
حیرـص اب  ّالا  و  دراد ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیالو  يدـمآراک  تیالو و  لامعا  رد  هدـننک  نییعت  شقن  مدرم ، شریذـپ  تعیب و 

ماما هک  نانچ  دراد : تیعورـشم  مدرم  شریذپ  تعیب و  نودب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیالو  نیملـسم ، عامجا  (2) و  میرک نآرق 
هجحلا مایق  رـضاحلا و  روضحالول  :» دـیامرف یم  هدومن و  مدرم  لوبق  شریذـپ و  هب  طونم  ار  دوخ  تیالو  لامعا  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 

، دـش یمن  ماـمت  نم  رب  تجح  نارواـی  دوجو  اـب  دوبن و  ناگدـننک  تعیب  روضح  رگا   (3) ؛» اهبراغ یلع  اهلج  تیقلال  رـصانلا  دوجوب 
يأر دوش ، یمن  يوریپ  شنامرف  هک  یسک   (4) ؛» عاطیال نمل  يأرال  : » دیامرف یم  ای  .متشاذگ  یم  تسد  زا  ار  تموکح )  ) راک هتـشر 

.درادن

فرط زا  طیارشلا  عماج  هیقف  ینعی  تسا ؛ باصتنا  هیرظن  نامه  ینیمخ ، ماما  هاگدید  اب  قبطنم  تسرد و  نخس  هک  نیا  مالک  ۀصالخ 
يأر اما  تسا ، یهلا  تیعورـشم  طقف  طـقف و  وا  تیعورـشم  تسا و  هدـش  بوصنم  تموکح  هب  ًامیقتـسم  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا 

.دشخب یم  ّتیلعف  ّتینیع و  ار  هیقف  تیالو  هکلب  دروآ ؛ یمن  تیعورشم  مدرم 

روهشم ياهقف  هک  هدش  رکذ  نآ  رد  هتفای و  ریرقت  لقتسم ، يا  همان  نایاپ  هیقف ، تیالو  ندوب  یباصتنا  ای  یباختنا  تیعورشم  دروم  رد 
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ص 459. ج 20 ، ماما ، هفیحص  ( 1 - ) 1
ۀیآ 6. بازحا ، مِهِسُفنَأ  نِم  َنِینِمؤُملِاب  یلوَأ  ُِّیبَّنلَا  ( 2 - ) 2

هبطخ 3. هغالبلا ، جهن  ( 3 - ) 3
هبطخ 27. نامه ، ( 4 - ) 4
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يدایز یلقن  یلقع و  هلدا  بصن ، هیرظن  رب  هرخألاب  دنراد و  رظن  قافتا  بصن ، هیرظن  رب  یگمه  نونکات ، تبیغ  رـصع  يادتبا  زا  هعیش 
یمامت هتخاس و  دراو  نآرب  یتالاکشا  هتسناد و  لطاب  ار  باختنا  هیرظن  تسا و  هتـسناد  هشدخ  لباق  ریغ  یناهرب و  ار  نآ  هدش و  هماقا 

(1) .تسا هجوت  بلاج  رایسب  هدومن و  ادا  ار  بلطم  قح  هدنراگن ، رظن  هب  هک  تسا  هدومن  ّدر  ار  نآ  ۀلدا 

هیقف تیالو  فادها  فیاظو و  - 10

هراشا

هصالخ هعماج  تینما  هافر و  نیمأت  رد  ار  تموکح  فادها  یلک  روط  هب  مالسا  هک  میبای  یم  رد  مالـسا  نیبم  نید  عبانم  هب  هعجارم  اب 
نیاربانب .دهد  یم  رارق  تیمکاح  راک  روتسد  رد  زین  ار  هعماج  تیونعم  تداعـس و  ریخ و  نیمأت  تینما ، هافر و  رب  هوالع  هکلب  هدرکن ؛

.دوش یم  میسقت  يدام  يونعم و  فادها  هتسد  ود  هب  ینید  تموکح  فادها 

يونعم فادها  فلا )

زامن هماقا  اهنآ  هلمج  زا  دنک ؛ یم  ررقم  ار  یـصاخ  فیاظو  دننک ، یم  ادیپ  نیمز  رد  يرادتقا  نکمت و  هک  یناسک  رب  لاعتم  دنوادخ 
: تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و 

2 ِرَکنُملا ِنَع  اوَهَن  ِفوُرعَملِاب َو  اوُرَمَأ  َهاکَّزلا َو  اُوَتآ  َهالَّصلا َو  اُوماقَأ  ِضرَألا  ِیف  مُهاّنَّکَم  نِإ 

ص:292

، هشیپ رفعج  یفطصم  ةرواشم  یناهبهب و  نیسحلادبع  ییامنهار  اب  هیقف ، تیالو  رد  باصتنا  ای  باختنا و  ینیـسح ، اضر  دیـس  ( 1 - ) 1
.یمالسا فراعم  هقف و  یلاع  هسردم 
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: تسا هدش  دیکأت  رایسبنآ  رب  زین  نآرق  رد  هک  تسا  یعامتجا  تلادع  نیمأت  ینید ، تموکح  فیاظو  زا  رگید 

نَأ ِساّنلا  َنَیب  ُمتمَکَح  اذِإ  اِهلهَأ َو  یلِإ  ِتانامَألا  اوُّدَُؤت  نَأ  مُکُُرمأَی  َهّللا  َّنِإ  ُمُکَنَیب 2  َلِدعَِأل  ُتِرمُأ  ِناسحِإلا 1 َو  ِلدَعلِاب َو  ُُرمأَی  َهّللا  َّنِإ 
 . 3/ ِلدَعلِاب اوُمُکحَت 

ِساّنلا َنَیب  مُکحاَف  ِضرَألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكانلَعَج  ّانِإ  ُدُواد  ای  تسا : ینید  تموکح  فادـها  زا  رگید  یکی  لطاب  اب  هزراـبم  قح و  هماـقا 
4 ِّقَحلِاب

.تسین اهنآ  هب  نتخادرپ  لاجم  رـصتخم ، نیا  رد  هک  تسا  هدمآ  ینید  تموکح  فادها  نایب  رد  يرایـسب  تایآ  تایاور و  نینچ  مه 
: درک يدنب  هتسد  لیذ  بیترت  هب  ناوت  یم  ار  تموکح  يونعم  فادها  فیاظو و  نیاربانب 

؛ كرش لطاب و  ياحما  روما  يارجا  رد  يرادم  قح  قح و  هماقا  . 1

؛ تلادع شرتسگ  . 2

؛ یهلا دودح  هماقا  . 3

؛ تیدوبع گنهرف  شرتسگ  یهلا و  فراعم  میلعت  يارب  شالت  . 4

؛ رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 5

(1) .نید زا  عافد  . 6

ص:293

ص 228. یمالسا ، تموکح  یظعاو ، دمحا  ( 5 - ) 1
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يویند فادها  ب )

مامتها اهنآ  نیمأت  هب  راذگ ، تمدخ  حلاص و  و  یمدرم ، ياه  تموکح  ۀمه  هک  تسا  یفادها  نامه  ینید ، تموکح  يویند  فادها 
: تسا هدش  دیکأت  هعماج  رد  یماظن  رادتقا  تینما و  موزل  رب  دیجم  نآرق  رد  .دنا  هتشاد 

1 مُکَّوُدَع ِهّللا َو  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُرت  ِلیَخلا  ِطابِر  نِم  ٍهَُّوق َو  نِم  ُمتعَطَتسا  اَم  مَُهل  اوُّدِعَأ  َو 

تموکح فادها  زا  يا  هراپ  هب  رصم ، تیالو  هب  مازعا  ماگنه  رتشا ، کلام  اب  شیوخ  ۀماندهع  يادتبا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
اهجارخ هیابج  :» تسا نیمزرـس  ینادابآ  مدرم و  تیبرت  نانمـشد و  اب  داهج  تایلام و  يروآ  عمج  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنک  یم  هراشا  وا 

(1) «. اهدالب هرامع  اهلها و  حالصتسا  اهّودع ، داهج  و 

تـسد هب  ار  لـیذ  روما  اـهنآ  زا  ناوت  یم  هک  تسا  هدـمآ  ینید  تموکح  يویند  فیاـظو  رد  يرایـسب  تاـیاور  تاـیآ و  روط  نیمه 
: دروآ

؛ تینما يرارقرب  . 1

؛ یمالسا نیمزرس  ياهزرم  زا  تسارح  یعافد و  ۀینب  تیوقت  . 2

؛ یمالسا روشک  ینادابآ  نارمع و  داجیا  هعماج و  شیاسآ  هافر و  نیمأت  . 3

؛ هعماج فلتخم  نوئش  رد  تاحالصا  . 4

؛ هعماج رد  اهنآ  هنالداع  میسقت  یمومع و  لاوما  زا  تسارح  . 5

؛ هعماج دارفا  تیبرت  میلعت و  . 6

ص:294

ۀمان 53. هغالبلا ، جهن  ( 2 - ) 1
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(1) .ریذپ بیسآ  هدید و  متس  راشقا  زا  تیامح  . 7

هیقف تیالو  اب  یباراف  یسایس  هفسلف  یقیبطت  یسرّرب  مود : راتفگ 

هراشا

، هیقف تیالو  اب  تایلک ، تمـسق  رد  هک  انعم  نیدـب  .دراد  کیدزن  طابترا  هیقف ، تیالو  هیرظن  اب  یلکروط ، هب  یباراـف  یـسایس  هفـسلف 
اب ار  هیقف  تیالو  هک  تسا  یناسک  نیتسخن  زا  یباراف  ینعی  تسا ؛ هیقف  تیالو  نیع  رظن ، کی  زا  هکلب  دراد ؛ ناوارف  كرتشم  تاـهج 

طیارش و فاصوا و  رکذ  اب  وا  .درک  نییبت  يرادم ، ّتیلها  يرالاس و  هتسیاش  ةویش  هب  نانوی ، هفـسلف  بلاق  رد  لالدتـسا ، لقع و  نابز 
.درک تابثا  هلضاف ، ۀنیدم  تسایر  تماعز و  يارب  ار  طیارشلا  عماج  هیقف  تیلها  قاقحتسا و  هلضاف ، ۀنیدم  تسایر  هاگیاج 

: دوش یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  بلاطم ، قیبطت  طابترا و  نایب  زا  لبق 

(2) .تسا مالسلا  مهیلع  همئا  تمصع  هب  دقتعم  هّیماما و  هعیش  هک  دراد  دوجو  رظن  عامجا  ًابیرقت  یباراف ، بهذم  دروم  رد 

دلوتم 255 ق(4) فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نایعیش  مهدزاود  ماما  هک  یلاحرد  تسا ؛ دلوتم 257 ق(3)  یباراف 
ینعی لاس 329 ق  ات  دوش و  یم  زاغآ  يرغص  تبیغ  نارود  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهـش  اب  لاس 260 ق  رد  .دنشاب  یم 
تلحر یباراف  لاس 338 ق  رد  دـعب  لاس  هن  (5) و  دوش یم  زاـغآ  يربک  تبیغ  لاس 329 ق  رد  دـماجنا و  یم  لوط  هب  لاس  داـتفه 

یگدنز رخاوا  نیاربانب   (6) .تسا هدومن 

ص:295

ص 230. یمالسا ، تموکح  یظعاو ، دمحا  ( 1 - ) 1
ص 71. یباراف ، یسایس  هشیدنا  این ، رجاهم  نسحم  ( 2 - ) 2

ص 395. مالسا ، ناهج  رد  هفسلف  خیرات  يروخافلا ، انح  ( 3 - ) 3
.339 ج 2 ص ، داشرالا ، دیفم ، خیش  ( 4 - ) 4

.نامه ( 5 - ) 5
ص 396. نامه ، يروخافلا ، انح  ( 6 - ) 6
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يرپس يربک ، تبیغ  زاغآ  يرغص و  تبیغ  اب  فداصم  مه  نآ  عیـشت ، زکرم  بلح ، مالـسا و  ناهج  تفالخ  زکرم  دادغب ، رد  یباراف ،
.تسا هدش 

هدوب فداصم  يربک  تبیغ  اب  هک   (1) تـسا هتـشون  بلح  رد  شرمع  رخاوا  رد  ار  دوخ  راثآ  اه و  باتک  رتشیب  یباراف ، هک  دـنا  هتفگ 
.تسا

یتصرف ره  زا  وا  .دوش  یم  متخ  یـسایس  لئاسم  هب  تیاهن  رد  یفـسلف ، ثحب  ره  زا  وا  شالت  یعـس و  مامت  هک  تسا  یفوسلیف  یباراف 
هب وا  ياه  هشیدنا  ۀمه  دهد و  یم  لیکشت  ار  وا  هفسلف  ۀمه  یساسا  فده  تسایـس  دنک و  یم  هدافتـسا  یـسایس  لئاسم  لیلحت  يارب 

.دوش یم  رجنم  تسایس 

دهد و یم  لیکشت  تسایس  ار  وا  ۀفسلف  فده  هک  بهذم  یعیش  فوسلیف  کی  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  همدقم  راهچ  نیا  نایب  زا 
باتک نتـشون  هب  هتـشاد و  لاغتـشا  شراکفا  رـشن  جوا  هب  يربک ، تبیغ  زاغآ  رد  هدش و  يرپس  يرغـص  تبیغ  اب  فداصم  وا  یگدنز 

، یمالسا تما  يربهر  زا  ییاضف  نانچ  رد  مالسلا ، هیلع  موصعم  ماما  تبیغ  زا  دعب  تسا  نکمم  هنوگچ  هدوب ، لوغـشم  یـسایس  ياه 
موصعم ماما  تبیغ  زا  دعب  اهقف ، تماعز  تسایر و  نییبت  یسایس ، ياه  ثحب  زا  یباراف  یـساسا  فده  ریقح ، نیا  رظن  هب  .دشاب  لفاغ 

زا مادک  ره  دروم  رد  یباراف  اج  نآرد  .دومن  هدافتـسا  یبوخ  هب  هلملا  باتک  زا  ناوت  یم  ار  هیـضرف  نیا  لیلد  .دشاب  یم  مالـسلا  هیلع 
ثحب تیمها  زا  نیا  هـک   (2) تـسا هدومن  ثحب  مین  هحفـص و  ود  هیقف ، دروم  رد  اـما  هدومن ، ثحب  هحفـص  کـی  مود ، لوا و  سیئر 

.دهد یم  لیکشت  ار  یباراف  یساسا  فده  هک  دراد  تیاکح  هیقف 

ار هیقف  تیالو  يا  هنوگ  هب  یلقع  لالدتـسا  یفـسلف و  ةویـش  اب  یهتنم  تسا ؛ هدوب  شیوخ  نامز  رد  هیقف  تیالو  نیبم  یباراف  نیاربانب 
نییبت

ص:296

ص 152. یناریا ، هفسالف  خیرات  یبلح ، رغصا  یلع  ( 1 - ) 1
ص 52-48. هّلملا ، ( 2 - ) 2
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یمومع و شریذپ  دنکن و  داجیا  ّتیساّسح  نایدا ، ریاس  ناوریپ  عیشت و  بهذم  نیفلاخم  يارب  هک  تخاس  نشور  ار  نآ  أشنم  دومن و 
دیحوت زا  ار  ثحب  ادتبا  ینعی  تفریذپ ؛ دهاوخ  ار  نآ  یلقاع  ناسنا  ره  هک  دنک  یم  لالدتسا  يا  هنوگ  هب  وا  اذل  .دشاب  هتـشاد  یناهج 

(2) .دراد یم  نایب  لاعف  لقع  هبترم  هب  ندیسر  ار  ناسنا  یقیقح  تداعـس  سپـس  (1) و  دنک یم  زاغآ  ناسنا  ملاـع و  دوجو  تیفیک  و 
هک دنک  یم  نایب  نآ ، زا  دـعب   (3) .دـنک یم  رکذ  لاعف  لقع  ۀـبترم  هب  ندیـسر  یقیقح و  تداعـس  ار  هعماج  ناسنا و  فدـه  هاگ  نآ 

تداعـس بتارم  نیرت  یلاع  تیناسنا و  لامک  نیرتالاب  هدیـسر و  لاعف  لقع  ۀـبترم  هب  تسا و  لاعف  لقع  اب  لصتم  هک  ربمایپ  فوسلیف 
تساه ناسنا  نیرت  لماک  طیارش ، تالامک و  ظاحل  زا  هک  یسک  وا  زا  دعب   (4) .دراد ار  تسایر  تیلها  تقایل و  وا  هدومن ، بسک  ار 

دای راربا ، همئا  يدـه و  همئا  لـثامم و  سیئر  ناونع  هب  هک   (5) دراد ار  تسایر  تقاـیل  تیلها و  تسا ، رت  کـیدزن  یبن  فوسلیف  هب  و 
ار هعماج  تسایر  تیلها  تقایل و  دـنرت ، کیدزن  لثامم  سیئر  هب  طیارـش  تالامک و  ظاـحل  زا  هک  یناـسک  وا  زا  دـعب   (6) .دوش یم 

(. هیقف تیالو  ینعی   ) دوش یم  دای  تنس  سیئر  ناونع  هب  هک  دنراد 

یم نایب  ار  هیقف  هاگیاج  طیارـش و  فاصوا و  هعزتنم  لوصف  هنیدـملا و  هسایـسلا  هلـضاف و  هنیدـم  لها  يارآ  باتک  رد  بیترت  نیا  هب 
رد اما  دنک ،

ص:297

ص 72-31. ٌهیندملا ، هسایسلا  ص 38-104 و  هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
ص 72 و 73. هیندملا ، هسایسلا  ص 105-107 و  نامه ، ( 2 - ) 2
ص 78-69. هیندملا ، هسایسلا  ص 107-118 و  نامه ، ( 3 - ) 3

ص 80-78. هیندملا ، هسایسلا  صص 120-126 و  نامه ، ( 4 - ) 4
ص 80 و 81. هیندملا ، هسایسلا  ص 129 و  نامه ، ( 5 - ) 5

ص 50-46. هّلملا ، ( 6 - ) 6
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(1) .درب یم  مان  لثامم  سیئر  اسؤر و  نیشناج  ناونع  هب  طیارشلا  عماج  هیقف  زا  ًاحیرص  هلملا  باتک 

يداژن ره  زا  ایند و  ياج  ره  زا  یناسنا  ره  تسا ، هتفهن  یبلط  تداعـس  یهاوخ و  لامک  ناسنا ، تاذ  ترطف و  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
عقاو و رد  یباراف  لالدتسا  نیاربانب  .دناد  یم  تموکح  تماعز و  هتسیاش  ار  لماک  صخش  دراد و  شیارگ  لامک  يوس  هب  دشاب ، هک 
رد رشب  دارفا  نیرتاناوت  نیرتاناد و  رشب و  تداعس  هب  هاگآ  رشب و  دارفا  نیرت  لماک  هک  یناسنا  ره  تسا : تروص  نیا  هب  یلک  روط  هب 

، یلقع لالدتـسا  نیا  .دشاب  هعماج  مکاح  دیاب  دراد و  ار  تسایر  تیلها  تقایل و  وا  دـشاب ، یقیقح  تداعـس  يوس  هب  هعماج  تیادـه 
.دریذپ یم  ار  نآ  یلقاع  ناسنا  ره  درادن و  صاخ  یبرشم  بهذم و  هب  صاصتخا 

اب یباراف  یـسایس  هفـسلف  قیبطت  اب  بلطم  لیـصفت  هب  نونکا  .تسا  یلقع  لیلد  اب  هیقف ، تیالو  تبثم  نیبم و  عقاو  رد  یباراف  نیارباـنب 
.میزادرپ یم  هیقف  تیالو 

تیمکاح ینابم  رد  طابترا  - 1

هراشا هیقف  تیالو  ثحب  رد  هکروط  نامه  .دراد  کیدزن  طابترا  یناـبم ، لوصا و  رد  هیقف  تیـالو  هیرظن  اـب  یباراـف ، یـسایس  هفـسلف 
: زا تسا  ترابع  هک  تسا  یساسا  لصا  هس  رب  ینتبم  هیقف ، تیالو  هلئسم  یلک  روط  هب  دش ،

؛ دیحوت - 

؛ دوش یم  تماما  توبن و  لماش  هک  یهلا  يربهر  تیاده و  - 

.ناسنا تکرح  دصقم  داعم و  - 

ص:298

ص 50. نامه ، ( 1 - ) 1
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.تسا دـیحوت  رب  ینتبم  ود  ره  هیقف ، تیالو  هیرظن  یباراف و  یـسایس  هفـسلف  ینعی  دـنرادن ؛ مه  اب  یقرف  چـیه  هیرظن  ود  لوا ، لصا  رد 
دیحوت ثحب  اب  ار  هیندـملا  هسایـسلا  هلـضاف و  هنیدـم  لها  يارآ  ياه  باتک  دراد و  دـیحوت  هب  عجار  يا  هدرتسگ  ياه  ثحب  یباراـف 

، مود لصا  رد  .دش  نایب  دـیحوت  ثحابم  زا  يا  هصالخ  هلاسر ، نیا  مود  لصف  رد  هک  نانچ  دـنک ؛ یم  متخ  تسایـس  ثحب  اب  زاغآ و 
نخس لاعف  لقع  طسوت  یهلا  يربهر  تیاده و  زا  یباراف  هک  اج  نآ  .تسا  مولعم  هیرظن  ود  طابترا  زین  یهلا  يربهر  تیاده و  ینعی 

دنک یم  یحو  هلضاف  هنیدم  لوا  سیئر  هب   (1)، نیمالا حور  رگید  ترابع  هب  لاعف و  لقع  طسوت  دنوادخ  هک  تسا  دقتعم  دیوگ ، یم 
یم هدـهع  رب  یقیقح  تداعـس  يوـس  هب  ار  هعماـج  يربـهر  تیادـه و  هدـش و  ناـسنا  تداعـس  هب  اـناد  لوا ، سیئر  قـیرط ، نیا  زا  و 

(2) .دریگ

اریز دوش ، یم  هدـید  رت  گـنر  مک  تروص  هب  یلو  دراد ، دوجو  طاـبترا  نیا  ناـسنا ، تکرح  دـصقم  داـعم و  ینعی  موـس ، لـصا  رد 
زا دـعب  ناسنا  سفن  دـیامرف : یم  ندـب ، يانف  زا  دـعب  ناسنا ، سفن  دروم  رد  اهنت  تسا و  هدرکن  يدایز  ثحب  داعم  دروم  رد  یباراـف ،

: دوش یم  میسقت  هتسد  هس  هب  هک   (3) تسا یتلاح  قحتسم  یسفن  ره  دراد و  اه  تواقش  اه و  تداعس  ندب ، يانف 

رد دّلخم  ندب ، يانف  زا  دعب  اهنیا  .دنا  هدیـسر  تداعـس  هب  هتخانـش و  ار   (4) كرتشم دیاقع  هک  هلـضاف  هنیدم  لها  سوفن  لوا ، ۀتـسد 
(5) .دنتسه تمعن  تداعس و 

ص:299

ص 32. هیندملا ، هسایسلا  ( 1 - ) 1
ص 125. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ص 80 و  نامه ، ( 2 - ) 2

ص 75. لئاسملا ، نویع  ( 3 - ) 3
ص 146. هلضاف ، هنیدم  لها  ءارآ  دمحم ، یباراف ، ( 4 - ) 4

ص 135. نامه ، ( 5 - ) 5
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يانف زا  دعب  هورگ  نیا  .دننک  یمن  لمع  اهنآ  هب  یلو  دنناد ، یم  ار  هلضاف  هنیدم  لها  دیاقع  هک  هقـساف  هنیدم  لها  سوفن  مود ، ۀتـسد 
(1) .دنباذع رد  ندب ،

اج نیارد  .دننک  یم  لمع  نآ  قباطم  هن  دنناد و  یم  ار  هلـضاف  هنیدم  مدرم  ۀقح  دـیاقع  هن  هک  هلهاج  هنیدـم  لها  سوفن  موس ، ۀتـسد 
نآ لیصفت  یباراف ، یسایس  ۀفسلف  ینابم  ثحب  رد  هک  نانچ  ؛(2)  دنوش یم  یناف  ندب ، يانف  اب  دیامرف  یم  هدش و  هابتشا  راچُد  یباراف 

.تشذگ

تیمکاح أشنم  رد  طابترا  - 2

یم باریـس  أشنم  کی  زا  ود  ره  هیقف ، تیالو  یباراف و  یـسایس  هفـسلف  هک  دش  یعّدـم  ناوت  یم  تئرج  هب  تیمکاح ، أشنم  دروم  رد 
هیرظن ود  ره  رد  تیمکاح  قح  .دراذـگ  یم  ارجا  هب  ناسنا  لد  ۀحفـص  رد  ار  یهلا  نوناق  دـنراد و  یهلا  أـشنم  هیرظن ، ودره  دـنوش و 
.تسا لالدتـسا  رد  توافت  نکل  .طیارـشلا  عماج  ياهقف  هب  دـسر  یم  ات  تسا  هدرک  اطعا  شربماـیپ  هب  هک  تسا  دـنوادخ  صوصخم 

لـسوتم تایاور  تایآ و  هب  هدرکن و  هدافتـسا  يدـبعت  لیلد  زا  هاگ  چـیه  ور  نیازا  .دـنک  یم  نییبت  لیلحت و  یفـسلف  ینابز  اب  یباراف 
تموکح قیال  تداعس ، هب  ندیـسر  رد  ار  اه  ناسنا  نیرتاناوت  نیرتاناد و  دریگ و  یم  هرهب  لامک  طیارـش  فاصوا و  زا  وا  .دوش  یمن 

هیقف تیالو  هیرظن  اما   (3) .دنتسه هداعسلا » یلا  داشرالا  هدوج   » هب طورشم  هلـضاف ، هنیدم  ياسؤر  همه  تهج  نیدب  .دنک  یم  یفرعم 
یلقن یلقع و  لیلد  زا  دنک و  یم  زاورپ  لاب  ود  اب 

ص:300

ص 143. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 82 و 83. هیندملا ، هسایسلا  ص 142 و 143 و  نامه ، ( 2 - ) 2

ص 126. نامه ، ( 3 - ) 3
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.هللا ءاش  نا  .دوش  لصّتم  دشک ، یم  ار  شراظتنا  هک  دوعوم  راهب  لصف  هب  ات  دیوج  یم  دوس 

مکاح طیارش  رد  طابترا  - 3

ياسؤر تنس ، سیئر  لثامم ، ياسؤر  لوا ، سیئر  زا : تسا  ترابع  هک  هدومرف  حرطم  حطس  جنپ  رد  ار  هلـضاف  هنیدم  تسایر  یباراف 
؛ تسا تنـس  سیئر  اب  هیقف  تیالو  طابترا  تسا ، ثحب  عوضوم  ًالعف  هک  قاـبطنا  طاـبترا و  زا  فدـه  یلو  .لـضافا  ياـسؤر  تنس و 

.نآ ریغ  ای  تسا  هیقف  تیالو  نامه  یباراف ، تنس  سیئر  ایآ  هک  مینادب  میهاوخ  یم  ام  ینعی 

، مود سیئر  (1) و  تسا ربمایپ  لوا ، سیئر  هک  دراد  حیرصت  یباراف  اریز  میهد ، قیبطت  هیقف  تیالو  اب  ار  یباراف  تنس  سیئر  دیاب  سپ 
.ریخ ای  تسام  رظن  دروم  هیقف  نیمه  یباراف ، هیقف  زا  دارم  ایآ  هک  دید  دیاب   (3) .تسا هیقف  موس ، سیئر  (2) و  دنتسه يده  ۀمئا 

تلصخ فاصوا و  ناونع  هب  یکی  درامش ؛ یمرب  هیقف  يارب  طیارش  عون  ود  یباراف  دش ، نایب  تنـس  تسایر  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه 
ره هک  تسا  حرطم  طیارـش  ناونع  هب  مود  عون  .دناد  یم  مزال  يربهر  ۀناگ  جنپ  حوطـس  همه  يارب  ار  نآ  هک  تسا  حرطم  یتاذ  ياه 

دوش یم  لئاق  هیقف  يارب  یباستکا  طرش  شش  یتاذ و  تلصخ  هدزاود  یباراف  نیاربانب ، .دراد  ار  دوخ  صاخ  طیارش  يربهر  زا  حطس 
: تسا لیذ  بیترت  هب  یتاذ ، ياه  تلصخ  هک 

؛ دشاب ءاضعالا  مات  . 1

ص:301

ص 79. هیندملا ، هسایسلا  ص 125 و  نامه ، ( 1 - ) 1
ص 50-46. هّلملا ، ( 2 - ) 2

ص 50. نامه ، ( 3 - ) 3
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؛ دشاب لاقتنالا  عیرس  مهف و  شوخ  . 2

؛ دشاب هظفاح  شوخ  . 3

؛ دشاب تناطف  اب  دنمشوه و  . 4

؛ دشاب نایب  شوخ  . 5

؛ دشاب مّلعت  میلعت و  رادتسود  . 6

؛ دشابن صیرح  تاحوکنم ، ندیماشآ و  ندروخ و  رد  . 7

؛ دشاب تمارک  رادتسود  سفنلاریبک و  . 8

؛ دشاب نایوگ  غورد  غورد و  نمشود  نایوگ و  تسار  یتسار و  رادتسود  . 9

؛ دشاب انتعا  یب  رانید  مهرد و  ایند و  عاتم  هب  . 10

؛ دشاب روج  ملظ و  نمشد  تلادع و  رادتسود  . 11

(1) .دشاب يوق  ةدارا  اب  عاجش و  . 12

: زا تسا  ترابع  یباستکا  طیارش  اما 

؛ دشاب میکح  . 1

؛ دشاب هیقف  . 2

؛ دشاب هتشاد  طابنتسا  تردق  . 3

؛ دشاب سانش  نامز  . 4

؛ دشاب اناوت  مدرم  تیاده  داشرا و  رب  . 5

(2) .دشاب هتشاد  داهج  رب  تردق  . 6

: تسا یلک  طرش  هس  تشذگ ، هک  روط  نامه  هیقف  تیالو  طیارش  یلو ،

؛ تهاقف . 1
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؛ اوقت تلادع و  . 2

ص:302

ص 127 و 128. هلضاف ، هنیدم  لها  يارآ  ( 1 - ) 1
ص 56. هعزتنم ، لوصف  ص 129 و  نامه ، ( 2 - ) 2

هیقف تیالو  اب  نآ  طابترا  یباراف و  یسایس  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 363زکرم  هحفص 328 

http://www.ghaemiyeh.com


.تیریدم تیافک و  . 3

یباراف هک  یفاصوا  طیارش و  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  مینک ، یم  هسیاقم  مه  اب  ار  هیرظن  ود  طیارش  فاصوا و  یتقو  بیترت  نیا  هب 
تسایر ۀناگ  هدزاود  فاصوا  نایم  زا  هک  تروص  نیا  هب  .تسا  هیقف  تیالو  طیارش  لیصفت  عقاو ، رد  هدرمشرب ، تنـس  تسایر  يارب 

ءاضعالا مات  یلب ، .دوش  بوسحم  مزال  فاصوا  زا  دـناوت  یمن  تسین و  انعم  دـیفم  هیقف  تیالو  يارب  مجنپ  لوا و  فصو  اـهنت  تنس ،
هب مادکره  طیارش ، فاصوا و  یقاب  اما  تسین ، هیقف  تیالو  هب  ّرـضم  نآ ، مدع  اما  تسا ، یحیجرت  فصو  ندوب ، نایب  شوخ  ندوب و 
هک یـسک  اریز  تسا ، لخاد  تهاقف ) رد   ) مشـش مراـهچ و  موس و  مود و  فاـصوا  .تسا  لـخاد  هیقف  تیـالو  طیارـش  رد  يا ، هنوگ 

فـصو .دـیآ  لیان  تهاقف  ۀـبترم  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشابن ، ملعتو  میلعت  رادتـسود  دنمـشوه و  هظفاـح و  شوخ  مهف و  شوخ 
نیا هچ  تسا ؛ تلادع  اوقت و  ۀمزال  ندوب  ملعت  میلعت و  رادتسود  اریز  تسناد ، زین  اوقت  تلادع و  تحت  رد  لخاد  ناوت ، یم  ار  مشش 

ۀجرد زا  هدرک و  تفلاخم  ار  بوجو  نیا  دشاب ، مّلعت  میلعت و  نمـشد  هک  یـسک  تسا و  ییافک  بجاو  مّلعت  میلعت و  مالـسا ، رد  هک 
.تسا جراخ  اوقت  تلادع و 

رایـسب اوقت ، تلادـع و  اب  فاصوا ، نیا  ناـیم  همزـالم  دوجو  اریز  تسا ، لـخاد  اوقت  تلادـع و  تحت  رد  مهدزاـی  اـت  متفه  فاـصوا 
.تسا نشور 

فاصوا سپ  .تسا  تیریدم  تیافک و  ۀمزال  تعاجـش  هک  نیا  هچ  دوش ؛ یم  لخاد  ّتیریدـم  تیافک و  تحت  رد  مهدزاود  فصو 
لیـصفت فاصوا ، نیا  هک  دـیدرگ  نشور  دـش و  لـخاد  هیقف  تیـالو  طیارـش  تحت  رد  هّیقب  مجنپ ، لوا و  فصو  زج  هناـگ ، هدزاود 

.تسا هیقف  تیالو  طیارش 

، تسا هدرمش  مزال  تنس  سیئر  يارب  یباراف  هک  یباستکا  طیارش  اما 
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تنـس سیئر  طیارـش  ثحب  رد  مراـهچ  لـصف  رد  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  دوش ، یم  لـخاد  تهاـقف  تحت  رد  موس  مود و  لوا و  طرش 
کی رگا  هک  نانچ  تسا ؛ مزال  هیقف  کی  يارب  هک  تسا  هقطان  ةوق  لامک  هفـسلف و  نتـسناد  يانعم  هب  اـج  نیا  رد  تمکح  تشذـگ ،

، تهاقف رد  موس  مود و  طرش  لوخد  دش و  دهاوخ  هابتشا  راچد  یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  رد  دشاب ، هتـشادن  هفـسلف  هب  ییانـشآ  هیقف ،
داشرا و رب  ییاـناوت  یـسانش و  ناـمز  اریز  تسا ، دوجوم  تیریدـم  نمـض  رد  مشـش  مجنپ و  مراـهچ و  طیارـش  .تسا  نشور  رایـسب 

.تسا تیریدم  تیافک و  ۀمزال  داهج ، رب  ییاناوت  مدرم و  تیاده 

یباراف رگید ، ترابع  هب  .تسا  قبطنم  هکلب  طبترم  هیقف ، یلو  طیارـش  اب  یباراف ، تنـس  تساـیر  طیارـش  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  سپ 
هیقف تیالو  يارب  طرـش  هس  زا  شیب  اه ، باتک  یـضعب  رد  هک  روط  نامه  تسا ؛ هدرک  نایب  لیـصفت ، یکدـنا  اب  ار  هیقف  یلو  طـیارش 

.تسا هدش  نایب 

هّلدا رد  طابترا  - 4

ۀلدا هیقف ، تیالو  ةدـمع  لیلد  هک  نیا  تهج  هب  دـسر ، یم  رظن  هب  یفیعـض  طاـبترا  رهاـظ ، رد  هچرگا  هیرظن ، ود  نیا  ۀـلدا  دروم  رد 
هدافتـسا یلقن  لیلد  هنوگ  چـیه  زا  یباراف  لاح ، نیا  اب  دراد ، مالـسلا  هیلع  موصعم  يوس  زا  هیقف  یلو  بصن  رب  تلالد  هک  تسا  یلقن 

ینعی لوا ، لیلد  اـب   (1)، دوش یم  ریبعت  یمالـسا » هعماج  رد  مظن  ترورـض   » ناونع هب  هک  هیقف  تیـالو  یلقع  لـیلد  اـما  .تسا  هدرکن 
ینعی دنمه ؛ لیدب  هکلب  مه ، هب  کیدزن   (2)، دش نایب  یعامتجا » یگدنز  ترورـض   » ناونع هب  هک  یباراف  هاگن  زا  تموکح  ترورض 

.تسا هعماج  رد  مظن  نیبم  لیلد ، ود  ره 

ص:304

ص 151. هیقف ، تیالو  یلمآ ، يداوج  هللادبع  هب  .ر ك : ( 1 - ) 1
.میدرک نایب  ار  تموکح  ترورض  ثحب  موس ، لصف  رد  ( 2 - ) 2
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مدـع تسا و  دـحتم  مهاب  هیرظن ، ود  ره  یلقع  لیلد  هک ، لیلد  نیا  هب  دـنرادن ، ّهلدا  ظاـحل  زا  یقرف  چـیه  هیرظن  ود  نیا  عقاو ، رد  اـما 
ار هیقف  تیالو  یفسلف ، رظن  زا  وا  تسا و  فوسلیف  یباراف  اریز  درک ، یّقلت  نادنچ  یتوافت  ناوت  یمن  ار  یلقن  لیلد  زا  یباراف  ةدافتـسا 

يدبعت لیلد  هب  کّسمت  فوسلیف ، کی  هفیظو  ًالـصا  .دزادرپ  یم  ءایـشا  تابثا  یفن و  هب  یلقع  لالدتـسا  نابز  اب  دـنک و  یم  یـسرّرب 
هجیتن رد  سپ  .تسین  یباراف  ۀـفیظو  هیقف ، تیالو  یلقن  لیلد  نییبت  نیاربانب  .دراد  راکورـس  یلقع  نیهارب  اب  هراومه  فوسلیف  .تسین 

هیقف تیالو  یـسایس  هفـسلف  یمالـسا و  یـسایس  هفـسلف  نامه  یباراف ، یـسایس  هفـسلف  درادن و  دوجو  یـساسا  توافت  هیرظن ، ود  نیب 
.تسا

تیعورشم رد  طابترا  - 5

مهاب یتوافت  دروم  نیا  رد  تسا و  یهلا  تیعورـشم  هیقف ) تیـالو  یباراـف و  یـسایس  هفـسلف   ) هیرظن ود  ره  رد  تموکح  تیعورـشم 
تسا یهلا  تیعورشم  هب  دقتعم  یباراف  هک  دش  نایب  لیصفت ، هب  یباراف  رظن  زا  تموکح  تیعورـشم  ثحب  رد  هک  روط  نامه  .دنرادن 
هیرظن یلو  دراد ، دوجو  یباختنا ) یباـصتنا و   ) هیرظن ود  هچ  رگا  هیقف ، تیـالو  تیعورـشم  دروم  رد  اـما  درادـن ، یموزل  نآ  رارکت  و 

( یباصتنا اـی  یباـختنا   ) هیرظن ود  ره  رد  هچرگا  تسا ؛ قبطنم  یباراـف  رظن  اـب  هک  تسا  باـصتنا  هیرظن  ناـمه   (1) یعامجا حیحص و 
هک یفرعم ، ناونع  هب  هچ  دـشاب و  بصن  ناونع  هب  هچ  تسوا ؛ يایلوا  دـنوادخ و  يوس  زا  هیقف  تیالو  تیعورـشم  رایعم ، انبم و  لصا 

.تسا تباث  طابترا ، مه  زاب 

ص:305

، هشیپ رفعج  یفطصم  ةرواشم  یناهبهب و  نیسحلادبع  ییامنهار  اب  هیقف ، تیالو  رد  باصتنا  ای  باختنا و  ینیـسح ، اضر  دیـس  ( 1 - ) 1
.یمالسا فراعم  هقف و  یلاع  هسردم 
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قحو تـسا  بوـصنم  تموـکح  ةدنـشخب  قـقحت  هـیقف ) تیـالو  یباراـف و  یـسایس  هفــسلف  ، ) هـیرظن ود  ره  رد  زین  یمدرم  ّتیلوـبقم 
قابطنا هیرظن  ودره  دروم ، نیا  رد  .دـشخب  یم  تینیع  تیلعف و  دراد ، دـنوادخ  بناـج  زا  تنـس  سیئر  هیقف و  یلو  هک  ار  تیمکاـح 

.دش نایب  هیقف  تیالو  ّتیعورشم  یباراف و  رظن  زا  تموکح  یعامتجا  ّتیلوبقم  ثحابم  رد  بلاطم ، لیصفت  هک  دنراد  لماک 

.تسا مکاح  صخـش  ۀیلامک  طیارـش  اه و  تلـصخو  فاصوا  دنک ، یم  مهارف  ار  مدرم  شریذپ  ۀنیمز  یباراف ، رظن  زا  هک  هچ  نآ  اما 
رد يو  ترهـش  بجوم  دراد ، يو  تقایل  تیلها و  لامک و  زا  تیاکح  هک  تنـس  سیئر  ۀناگ  شـش  طیارـشو  هناگ  هدزاود  فاصوا 

یلو صخـش  .تسا  قداص  زین  هیقف  تیالو  رد  رما  نیمه  .دـنک  یم  بلج  يو  شریذـپ  يوس  هب  ار  مدرم  لـیامت  هدـش و  مدرم  راـظنا 
نیا هب  مدرم  دزن  رد  ادـتبا  تسا ، تیاـفک  تلادـع و  تهاـقف و  اـنامه  هک  هیقف  تیـالو  ماـقم  طیارـش  زا  يرادروخرب  ۀطـساو  هب  هیقف 
یم رارق  مدرم  شریذـپ  لوبق و  دروم  سپـس  ددرگ و  یم  تباث  مدرم  دزن  رد  وا  ياوقت  تقاـیل و  ّتیلها ، دوش و  یم  روهـشم  طـیارش 

.دنک یم  ادیپ  تیلعف  وا  تیمکاحو  دریگ 

فادها فیاظو و  رد  طابترا  - 6

نیع اـهنیا  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هیقف  تیـالو  فادـها  فیاـظو و  اـب  یباراـف ، یـسایس  ۀفـسلف  رد  يربـهر  فیاـظو  هسیاـقم  زا 
بلاطم حور  یلو  دنشاب ، هتشاد  توافت  تسا  نکمم  لیصفت ، لامجا و  رد  .دنا  هدش  نایب  فلتخم  ریباعت  اب  هچ  رگا  دنتسه ؛ رگیدمه 

؛ تسا هداعسلا » یلا  داشرالا  هدوج   » یباراف ریبعت  هب  نآ  ددرگ و  یمرب  هلمج  کی  هب 
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.هعماج يونعم  يدام و  ياهزاین  نیمأت  رگید ، ریبعت  هب  .تداعس  يوس  هب  تیاده  داشرا و  نیرتهب  ینعی 

زین ار  هعماج  يدام  ياهزاین  نیمأت  یباراف  یلو  تسا ، نشور  دریگ ، یم  رارق  قوف  هلمج  تحت  هعماج ، يونعم  ياهزاین  نیمأت  هک  نیا 
(2) .تسایس ملع و   (1)، بصنم ماقم و  تمارک ، تذل ، تورث ، لیبق  زا  دناد ؛ یم  تداعس  هب  ندیسر  ۀلیسو 

يدام و ياهزاین  نیمأت  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  زیچ  کی  هیقف ، تیالو  یباراف و  هلـضاف  ۀـنیدم  ياسؤر  فیاـظو  فادـها و  سپ 
.دنسرب تداعس  شیاسآ و  تینما ، هافر ، هب  نآ  رد  مدرم  ۀمه  هک  ینامرآ  ۀعماج  بولطم و  لامک  هب  ندیسر  يارب  هعماج ، يونعم 

مشش لصف  هجیتن 

لوح و هب  دش و  تباث  هیقف  تیالو  اب  یباراف  ۀلضاف  هنیدم  رد  تنـس  تسایر  داحتا  طابترا و  لصف ، نیا  رد  هیرظن ، ود  نیا  ۀسیاقم  زا 
یسایس هفسلف  هک  دوب  نیا  نآ  میدیـسر و  نآ  هب  ثحب  زا  هلحرم  نیا  رد  میدش ، رکذتم  هلاسر  يادتبا  رد  هک  ار  يا  هیـضرف  یهلا  ةوق 

.تسا هیقف  تیالو  نامه  یباراف ، تنس  تسایر  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  هکلب  دراد ؛ کیدزن  طابترا  هیقف  تیالو  اب  یباراف ،

، لـضافا ادعـس و  راـیخا و  اـب  یباراـف ، رظن  دروم  هلـضاف  هنیدـم  هک  دوش  یم  طابنتـسا  بلطم  نیا  هیرظن ، ود  نیا  داـحتا  طاـبترا و  زا 
لداع هیقف  ای  ماما  ای  ربمایپ  نآ ، سأر  رد  هک  يا  هعماج  .دیآ  یمن  دوجو  هب  ناهگان 

ص:307

ص 52. هّلملا ، ( 1 - ) 1
ص 47. هداعسلا ، لیبس  یلع  هیبنتلا  ( 2 - ) 2
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نآ رد  یقیقح  دوبعم  دننادب و  يدیلقت  ای  یناهرب  تروص  هب  ار  هلـضاف  هنیدم  ۀـناگ  هن  يارآو  دـیاقع  نآ ، مدرم  دـشاب و  هتـشاد  رارق 
هب لین  يارب  هنیدـم  لها  تابـسانم  مامت  رد  يراکمه  نواـعت و  دـننک و  لـمع  لوا ، سیئر  تعیرـش  ساـسا  رب  مدرم  دوش و  شتـسرپ 

.تسا بولطم  لامک  هب  یبای  تسد  ریسم  رد  تسا و  هلضاف  هنیدم  یباراف  هاگن  زا  يا  هعماج  نینچ  دشاب ، مکاح  تداعس ،

تروص نآ  رد  یلماکت  لّوحت  رییغت و  هنوگ  چیه  هدیـسر و  دوخ  لامک  تابث و  زرم  هب  لماکت ، ثیح  زا  هک  تسین  نآ  هلـضاف  هنیدم 
نیلوا و نیا  دریگ ، رارق  هیقف  لداـع و  ریدـم ، یتیـصخش  تموـکح ، سأر  رد  رگا  .دراد  بتارم  يزیچ ، ره  لـماکت  هکلب  دریگ ؛ یمن 

.تسا هلضاف  هنیدم  يوس  هب  ماگ  نیرت  مهم 

.تسا مود  ماگ  تداعس ، هب  لین  تهج  رد  هعماج  دارفا  نیب  يراکمه  نواعت و 

.تسا موس  ماگ  هعماج ، رد  لیاضف  میلعت 

.رخآ یلا  .دش و  دهاوخ  هتشادرب  مراهچ  ماگ  دوش ، یناگمه  داجیا و  هعماج  نیب  رد  لیاضف  رگا 

.درب یم  رـس  هب  لماکت  لاح  رد  دوب و  هدیـسرن  دوخ  لامک  تابث و  زرم  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هلـضاف  هنیدم  یّتح 
.تسا تیعقاو  نیا  ةدنهد  ناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رانک  رد  ناقفانم  دوجو 

ياهورگ یباراف ، حیرـصت  هب  هکلب  دشاب ؛ صقن  بیع و  هنوگره  زا  یلاخ  دـشابن و  ینتفای  تسد  هک  تسین  نینچ  هلـضاف  هنیدـم  سپ 
.دننک یم  یگدنز  ادعس  رایخا و  رانک  رد  تباون 
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دیماان نآ ، هب  ندیـسر  زا  هاگ  چـیه  مینک و  شالت  هلـضاف  هنیدـم  هب  یبای  تسد  يارب  هک  تسا  نیا  اـه  ناـسنا  ۀـمه  ۀـفیظو  نیارباـنب 
رد هلـضاف  هنیدـم  هب  لین  هار  رد  میدرک ) هراـشا  نـالا  هک   ) مود لوا و  ماـگ  یهلا  تیاـنع  لـضف و  هب  هک  یناـمز  رد  هژیو  هب  میـشابن ؛

.دبلط یم  مالسا  ناهج  زا  هشوگ  نیا  رد  ار  نیملسم  شیپ  زا  شیب  فعاضم و  شالت  هدش ، هتشادرب  ناریا  یمالسا  يروهمج 
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يدنب عمج  يریگ و  هجیتن 

يایاوز همه  هب  دورو  دـصق  هچرگا  اتـسار  نیا  رد  .دوب  هیقف » تیالواب  نآ  طابترا  یباراف و  یـسایس  هفـسلف   » رـضاح راتـشون  عوضوم 
یباراف و رظن  زا  هلضاف  هنیدم  مکاح  تموکح و  ینابم  دروم  رد  رتشیب  شهوژپ ، نیا  فده  هکلب  میتشادن ، ار  یباراف  یـسایس  هشیدنا 
، یباراف یسایس  هفسلف  يایاوز  همه  رد  اهنت  هن  هک  منک  یم  فارتعا  زیچان  ةدنب  همه ، نیا  اب  یلو  دوب ، هیقف  تیالو  اب  نآ  طابترا  نییبت 

اهنت دـشن و  لـصاح  نآ  تاـیئزج  داـعبا و  همه  لـیلحت  نییبـت و  قیفوت  زین  هلـضاف  هنیدـم  مکاـح  تموکح و  یناـبم  تمـسق  رد  هکلب 
زا يرت  لصفم  رت و  قیقد  لیلحت  ریسفت و  هشیدنا ، نارادساپ  ناققحم و  هدنیآ  رد  میراودیما  .میرادرب  ییادتبا  رایـسب  یماگ  میتسناوت 

رکفت زا  يرادـساپ  زیچاـن ، ۀـفحت  نیا  هک  میرکاـش  ار  ادـخ  نیا ، دوـجو  اـب  .دـننک  میدـقت  شناد  ملع و  ناـهج  هـب  یباراـف ، هشیدـنا 
یمالسا ۀشیدنا  خیرات  رساترس  رد  هدرک و  دوخ  نآ  زا  ار  تیرـشب  مود  ملعم  یمالـسا و  هفـسلف  سـسؤم  ناونع  هک  تسا  یتیـصخش 

.تسا هتشاد  لاعف  روضح 

ارذـگ یهاگن  مالک و  راصتخا  هدـش  حرطم  بلاطم  همه  رد  ات  دـش  ببـس  عوضوم ، یگدرتسگ  كدـنا و  لاجم  هماـن  ناـیاپ  نیا  رد 
رد زج  میشاب ؛ هتشاد 
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اما .ّتنس  سیئر  لثامم و  سیئر  دروم  رد  مود  عامتجا و  أشنم  دروم  رد  یکی  میدش : ثحب  دراو  رتشیب  لیصفت  یمک  اب  هک  دروم  ود 
يرورـض رایـسب  دنک و  یم  اضتقا  بلطم  قح  اریز  میناد ، یمن  یفاک  هجو  جیه  هب  ار  هدش  حرطم  ثحابم  دروم ، ود  نیمه  رد  مه  زاب 

یسایس ياه  باتک  دوش و  هتخادرپ  بلاطم  تایئزج  هب  نیا  زا  شیب  رایسب  هک  تنـس ) سیئر  لثامم و  سیئر  دروم  رد  هژیو  هب  تسا ،
.ددرگ نییبت  هدش و  جارختسا  تنس ، سیئر  لثامم و  سیئر  دروم  رد  یباراف  تارظن  دوش و  وجو  تسج  تقد  اب  یباراف  یفسلف  و 

هب ییوگ  خـساپ  تهج  لصف ، شـش  رد  ار  نآ  بلاطم  میدروآ ، لمع  هب  همان  نایاپ  نیا  رد  قیقحت  عوضوم  زا  هک  ییاـه  یـسررب  رد 
.میدومن نیودت  نآ ، ياه  هیضرف  تابثا  اه و  شسرپ 

فادـها و اه ، لاؤس  قیقحت ، ماـجنا  ترورـض  عوضوم ، حرط  لـیبق  زا  هدـش ؛ هتخادرپ  یتامدـقم  ثحاـبم  یـسررب  هب  لوا ، لـصف  رد 
هئارا يرـصتخم  باوج  زین  لوا  یعرف  لاؤس  يارب  نمـض ، رد  .یلک  میهافم  وا و  یملع  تیـصخش  یباراف و  یگدنز  قیقحت ، هیـضرف 

.تسا هدش 

تسا هدش  یحارط  مود ، لوا و  یعرف  تالؤس  هب  خساپ  ياتسار  رد  یباراف » یـسایس  هفـسلف  ینابم  لوصا و   » ناونع تحت  مود ، لصف 
ناسنا ماسجا ، ملاـع  تادرجم و  ملاـع  بتارم  وا ، زا  تادوجوم  رودـص  تیفیک  دـنوادخ ، تافـص  تاذ و   » نوچ یتاـعوضوم  زا  هک 

تمـسق رد  .تفرگ و  تروص  یـسررب  لیلحت و  تداعـس ، ریخ و  تلیـضف ، لامک ، ناونع  هب  ناسنا  تایاغ  یناسنا ، سوفن  یـسانش و 
دـناد و یم  لیاضف  ققحت  ار  تداعـس  لامک و  هب  ندیـسر  هار  نیرت  مهم  یباراف  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناسنا ، تایاغ  فادـها و 

تخانش اهنآ  زا  ییاهن  ضرغ  هک  فلتخم  مولع  زا  یهاگآ  ینعی  يرظن ، لیاضف  لوا ، دنک : یم  میسقت  عون  راهچ  هب  ار  لیاضف 
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نییعت يارب  هدارا  يریگراک  هب  مادختـسا و  ینعی  يرکف ، لیاضف  مود ، .تایعیبط  تایـضایر و  تایهلا ، قطنم ، لـثم  تسا ؛ تادوجوم 
، تلادـع دـننام  یقالخا ؛ تاـکلم  ایاجـس و  نتـشاد  ینعی  یقلخ ، لـیاضف  موس ، .نیناوق  هب  ملع  رگید ، ریبعت  هب  اـی  تداعـس  قیداـصم 

.هعماج رد  يرظن  ياه  هتفای  لامعا  ندیشخب و  ققحت  تردق  ینعی  یلمع ، لیاضف  مراهچ ، ...و  تقادص  تعاجش ،

تداعس لامک و  يوس  هب  ار  هعماج  دنناوتب  ات  دنشاب  یلاع  ّدح  رد  هناگراهچ  لیاضف  ياراد  دیاب  هلضاف  هنیدم  ياسؤر  یباراف ، رظن  زا 
مه هعماج ، يامنهار  دشرم و  یتسیاب  سپ  .دنا  هعماج  يامنهار  دـشرم و  هلـضاف  هنیدـم  ياسؤر  یباراف ، رظن  زا  اریز  دـننک ، تیادـه 

تسایر تیلها  یگتـسیاش و  ات  دشاب ، هتـشاد  هعماج  رد  ار  نآ  داجیا  ییاناوت  مه  دشاب و  رادروخرب  هناگراهچ  لیاضف  زا  العا  ّدحرد 
.دشاب تداعس  يوس  هب  هعماج  يامنهار  دیامن و  بسک  ار  هلضاف  هنیدم 

، نید لضاف ، سیئر  نواعت ، یندـم ، تاعامتجا  لاعف ، لقع  زا  تسا  ترابع  تداعـس ، هب  ندیـسر  رگید  ياه  هار  یباراـف ، رظن  زا  اـما 
.تسا هدـش  هتخادرپ  یباراف  یـسانش  تیاغ  یـسانش و  ناسنا  یـسانش ، ناـهج  هب  لـصف  نیا  رد  یلک ، روط  هب  .هفـسلف  رورـش و  لاوز 

هک ملاع ، رودص  تیاغ  وا و  زا  ملاع  رودـص  ادـخ و  تاذ  تینادـحو  زا  تسا  ترابع  یباراف  هلـضاف  هنیدـم  ینابم  لوصا و  نیاربانب ،
.دنوادخ تخانش  ینعی  تسا ؛ یقیقح  تداعس  قلطم و  لامک  هب  ندیسر  انامه 

تایلک رد  یباراف  ریقح ، نیا  رظن  هب  هک  دش  هدیشک  ینانوی  يامکح  زا  یباراف  يریذپریثأت  یگنوگچ  هب  نخس  لصف ، نیا  نمـض  رد 
مه دوـخ  دـنک و  یمن  داـجیا  یللخ  يو  تناـید  نید و  هب  هک  يا  هنوـگ  هـب  یلو  تـسا ، هتفریذـپ  ریثأـت  یناـنوی  ياـمکح  زا  بلاـطم 

.دنا هداد  بقل  یمالسا  هفسلف  سسؤم  ار  وا  تهج  نیدب  .هتشاد  يدایز  تاراکتبا 
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هکلب تسا ؛ رارقرب  اهنآ  نایم  قیثو  ۀطبار  یباراف ، رظن  زا  هک  تفرگ  رارق  یـسررب  دروم  تسایـس  نید و  هفـسلف و  نید و  هطبار  سپس 
، هلقاع ةوق  قیرط  زا  ناسنا  رگا  .دراد  توافت  اهنآ  يارجم  اهتنم  ددرگ ؛ یمرب  لاعف  لقع  هب  ود  ره  تسا و  یکی  هفسلف  نید و  تقیقح 

تعیرش نید و  مان  هب  دوش ، عقاو  لاعف  لقع  ضیفم  هلیختم ، ةوق  قیرط  زا  رگا  دوش و  یم  هدیمان  هفـسلف  دوش ، عقاو  لاعف  لقع  ضیفم 
نیرت مهم  دهد و  یم  لیکشت  ار  نید  زا  یشخب  تسایس ، ینعی  دراد ؛ یگنتاگنت  ۀطبار  تسایس ، اب  نید  روط  نیمه  .دوش  یم  هدناوخ 

ءزج يا  هنوگ  هب  زین  هناگ  هس  نیوانع  نیا  .تسا  يرشب  ۀعماج  نایم  رد  هلضاف  هنیدم  لیکشت  هلضاف و  تسایـس  يارجا  ربمایپ ، ۀفیظو 
.دوش یم  بوسحم  یباراف  یسایس  هفسلف  ینابم 

هب تموکح  یتامدـقم  ثحابم  رد  هک  دـیدرگ  حرطم  مراهچ  لاؤس  هب  خـساپ  رد  تموکح » عامتجا ، درف ،  » ناونع تحت  موس ، لـصف 
أـشنم عامتجا ، تیهام  ۀـیواز  هس  زا  دـش و  ثحب  لیـصفت  هب  یندـم ، عامتجا  درف و  ۀـطبار  زا  لـصف  نیا  رد  .تسا  هدـش  هتخادرپ  نآ 
ندوب عبّطلاب  یندم  هب  دقتعم  یباراف  هک  دش  رکذ  عامتجا  أشنم  ثحب  رد  .تفرگ  رارق  یسرّرب  دروم  عامتجا ، عاونا  یعامتجا و  تایح 

هب عامتجا  رد  اهنت  ناسنا ، ةّوقلاب  ياهدادعتـساو  تالامک  هکلب  يرورـض ، يداـم و  ياـهزاین  اـهنت  هن  هک  اـنعم  نیا  هب  .تساـه  ناـسنا 
تاـیرظن نآ ، نمـض  رد  و  تسا ، ناـسنا  هتفهن  یتاذ و  ياهدادعتـسا  نتفاـی  تیلعف  قـقحت و  لـماع  عاـمتجا ، ینعی  دـسر ؛ یم  تیلعف 

یم اهنآ  نیرتهب  يرهطم  دیهـش  هیرظن  هدنراگن ، رظن  زا  هک  دـیدرگ  نایب  یقرواپ  رد  بلطم ، رتشیب  میهفت  تهج  زین  روهـشم  ۀفـسالف 
.دشاب

یهلا تیعورـشم  هب  دقتعم  دناد و  یم  يرورـض  ار  تموکح  یباراف  هک  دش  هراشا  تموکح  عاونا  ّتیعورـشم و  ترورـض ، هب  سپس 
تیلوبقم تسا و 
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يدرف و تموکح  عونود  هب  دـقتعم  یباراف  هک  دـش  ناـیب  تموکح  عاونا  زا  ثحب  رد  .دـناد  یم  ّرثؤم  تموکح  ّتیلعف  رد  ار  یمدرم 
یعمج تموـکح  رب  تنـس  سیئر  لـثامم و  سیئر  لوا ، سیئر  تموـکح  ینعی  نآ ، لکــش  هـس  رد  يدرف  تموـکح  تـسا : یعمج 

لیکـشت سانـشراک  رفن  شـش  ات  رتشیب  ای  رفن  ود  اب  عون  ود  رد  يدرف ، تموکح  نادقف  تروص  رد  یعمج  تموکح  دراد و  حـیجرت 
.تسا ققحت  لباق  یناهج  يا و  هقطنم  یلم  حطس  هس  رد  اهنیا  زا  مادک  ره  دوش و  یم 

هب هک  میداد  رارق  یـسررب  دروم  متفه ، مشـش و  مجنپ و  تالاؤس  هب  خساپ  رد  ار  یباراف  یـسایس  ماظن  راتخاس  ادتبا  مراهچ ، لصف  رد 
تایـصوصخ و زا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تموکح  هب  رظان  دایز ، لامتحا  هب  دراد و  ترهـش  هلـضاف » هنیدـم   » مان

ساسارب تلادـع  داحتا ، تینما ، مظن ، يرادـم ، تیلها  نینچ  مه  هعماج و  دارفا  نیب  یلمع  يراکمه  یگنهامه و  نآ ، زراب  فاـصوا 
ببـس قفا  زا  تادوجوم  هیلک  تقلخ  هک  روط  ناـمه  یباراـف  رظن  هب  .دـشاب  یم  یقیقح  بولطم و  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  ّتیلها ،

، دوخ نتفرگ  ناماس  رد  تسا و  تسایر  دوجو  هب  هتـسباو  زین  هلـضاف  هنیدم  دوجو  دـنبای ، یم  ماظن  وا  ۀلیـسو  هب  هتفای و  رودـص  لوا ،
بسک یباراف  یـسایس  هفـسلف  یلـصا  فده  هصالخ ، دراد و  یتسه  ملاع  مظن  قباطم  یمظن  هلـضاف ، ۀنیدم  ور  نیازا  .تسوا  نویدم 

جیار و اهرهش  رد  هتسویپ  هلـضاف ، ننـس  لاعفا و  هک  تسا  نآ  ناسنا  دوجو  رد  تلیـضف  داجیا  هار  .تسا  تلیـضف  يارجم  زا  تداعس 
.دنروآ دوجو  هب  ار  هلضاف  هنیدم  ات  دندنب ، راک  هب  ار  نآ  ًاکرتشم  ناگمه  دوش و  عیاش 

کسمت نآ  هب  هک  ره  دشاب و  یم  یقیقح  تداعس  ات  ناسنا  جورع  نابدرن  هک  تسا  لوا  سیئر  تعیرش  نامه  هلـضاف ، ننـس  لاعفا و 
هنیدم هب  یعون  هب  دنامن ، ضارعا  نآ  زا  هک  رهو  دیسر  دهاوخ  تداعس  هب  دیوج ،
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طابترا فالتئا و  مه  اب  رایسب ، ياهرهش  هک  تسا  نآ  یباراف  بولطم  لامک  .دیسر  دهاوخ  تلالـض  هب  دش و  دهاوخ  بوسنم  هلهاج 
ماظن زا  یباراف  دایز ، رایـسب  لامتحا  هب  .دـنروآ  دوجو  هب  ار  هلـضاف ) یناهج  تموکح  ینعی   ) هلـضاف ةرومعم  ات  دـننک  ادـیپ  ماـظتنا  و 

.دراد رظن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  هب  هلضاف  ةرومعم  یناهج 

(، املعو الـضف  ینعی   ) لضافا هورگ  زا : دـنترابع  هک  تسا  ترازو  جـنپ  ياراد  یترابع  هب  هورگ و  جـنپ  ياراد  یباراف ، هلـضاف  هنیدـم 
داصتقا و شخب  ینعی   ) نویلام هورگ  ناگدننک ،) شجنس  ناراذگراک و  ینعی   ) نوردقم هورگ  نایگنهرف ،) ینعی   ) هنـسلالاووذ هورگ 

.نودهاجم هورگ  و  نارو ) هشیپ 

ّتنس تسایر  لثامم و  تسایر  تمسق  رد  رتشیب  ام  شالت  تفرگ و  تروص  لوا  سیئر  ةرابرد  يرـصتخم  ثحب  لصف  نیا  رد  سپس 
ثحب نیا  رد  یباراف  يارآ  فرط ، کی  زا  اریز  تسا ، هتفرگ  تروص  تمسق  نیا  رد  زین  هلاسر  نیا  ثحابم  نیرت  مهم  دوب و  زکرمتم 
يارب ار  تمکح  دـناد و  یم  مزـال  اـسؤر  ۀـمه  يارب  ار  تمکح  طرـش  یباراـف  رگید ، فرط  زا  تسا و  فـلتخم  وا  ياـه  باـتک  رد 

ره رد  لاعف ، لقع  اب  لصّتم  سیئر  هک  دـنا  هدرک  ناـمگ  یخرب  تهج  نیا  زا  .دـنک  یم  اـنعم  لاـعف ، لـقع  اـب  طاـبترا  هب  لوا ، سیئر 
هب مهتم  یباراف  هلـضاف  هنیدـم  هک  تسا  تمکح  طرـش  فلتخم و  يارآ  نیمه  ۀطـساو  هب  ریقح ، نیا  رظن  هب  .دوش  یمن  تفای  یناـمز 

، ناشیا فلتخم  ياه  باتک  رد  یباراف  فلتخم  يارآ  نایم  ات  میدومن  شالت  یعـس و  دروم ؛ نیا  رد  هچرگا  اذل  .تسا  هدـش  ییایپوتا 
هنیدـم حرط  ات  میریگب  هفـسلف  نتـسناد  هقطان و  ةوق  لامک  ياـنعم  هب  لوا ، سیئر  ریغ  رد  زین  ار  تمکح  طرـش  مینک و  قیفوت  عمج و 

ياصقتـسا میتشاد ، یمالـسا  فراعم  هقف  یلاع  هسردم  فرط  زا  هک  ینامز  تیدودحم  لیلد  هب  یلو  دـشاب ، یلمع  حرط  کی  هلـضاف 
رد لماک 
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ار تنس ) سیئر  لثامم و  سیئر  رد  تمکح  يانعم   ) دروم نیا  رد  هدمآ  لمع  هب  قیقحت  تهج ، نیا  زا  .تفرگن  تروص  یباراف  راثآ 
کی هلـضاف ، هنیدـم  حرط  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  ّدـح  رد  كدـنا و  تصرف  ياضتقم  هب  اذـل  .مناد  یمن  یفاک  هجو  چـیه  هب 

.تسا هتشاد  رظن  هیقف ، تیالو  هب  ّتنس ، تسایر  زا  مالسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  هب  لثامم ، سیئر  زا  ًاقیقد  یباراف  تسا و  یلمع  حرط 

زور نآ  ۀعماج  دوب و  هدش  لیدبت  هقلطم  تنطلس  هب  يوبن  تفالخ  هک   ) یباراف راگزور  یسایس  ياه  ماظن  رد  نارحب  دوجو  نیاربانب ،
فاصوا نینچ  اب  يا  هلضاف  هنیدم  نینچ  یحارط  هب  یباراف ، هک  دش  ببـس  دوب ) رو  هطوغ  یتیافک  یب  یتلادع و  یب  ملظ و  يایرد  رد 

رد هکلب  دراد ، ناکما  اهنت  هن  نآ ، ینیع  ققحت  تسا و  یلمع  حرط  کی  یباراف ، هلـضاف  هنیدـم  سپ  .دـنزب  تسد  یتسایر ، راـثآ و  و 
.تسا هدش  عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیریدم  تیافک و  ۀیاس 

یباراف عومجم ، رد  هک  دشاب  یم  هک  تفرگ  تروص  یـسررب  ثحب و  ّداضم ، ياه  هنیدـم  زا  متـشه  لاؤس  خـساپ  رد  مجنپ  لصف  رد 
دوش و یم  میـسقت  عون  شـش  هب  مادک  ره  هک  هلّدبتم  هقـساف و  ّهلاض ، هلهاج ، تموکح  دنک : یم  نایب  ار  دـساف ، تموکح  عون  راهچ 
هک تسا  نیا  اه  تموکح  نیا  كرتشم  هصیـصخ  .دـنک  یم  باختنا  مادـک  ره  يارب  یناونع  مسا و  یباراـف  کـیره ، فدـه  قباـطم 

.دننارذگ یم  مارتحا  تردق و  بسک  يدام و  تامعن  یپ  رد  ار  دوخ  رمع  مامت  ببس ، نیمه  هب  دنسانش و  یمن  ار  یقیقح  تداعس 

روما رد  ناش  یعس  مامت  دنتسه و  یقیقح  دوبعم  تخانـش  هب  لهاج  هک  دنتـسه  یناسک  دراد ، مان  هلهاج  ياه  هنیدم  هک  لوا  عون  رد 
عمج لها  یـضعب  دنتذل و  عتمت و  لها  یـضعب  .هبلغ  هطلـس و  لها  یـضعب  دنراختفا و  دـجم و  لها  یـضعب  .دوش  یم  هصالخ  يدام 

ضرغ مادک  ره  تورث و  يروآ 
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، دوخ نامز  رد  یباراف  دـیاش  .تساهنیا  تیهام  نیّیبم  قسف ، ناونع  دـنا و  هقـساف  ياه  هنیدـم  مود ، عون  .دـننک  یم  لاـبند  ار  یـصاخ 
راک تولج  رد  مه  یهاگ  تولخ و  رد  یلو  دنناد ، یم  ار  ادخ  مارح  لالح و  ربمایپ ، هفیلخ  مدرم و  هک  هدوب  يا  هعماج  نینچ  دـهاش 
هدش هارمگ  هدرک و  تسردان  تشادرب  لوا ، سیئر  تعیرـش  زا  هک  یناسک  ینعی  تسا ؛ ّهلاض  ياه  هنیدم  موس ، عون  .دننک  یم  رگید 

هنیدم زا  ینعی  تسا ؛ هلدبم  ياه  هنیدـم  مراهچ ، عون  .تسا  هداتفا  یهارمگ  هب  هدـش و  یحو  وا  هب  هک  هدرک  مّهوت  اهنیا  سیئر  دـنا و 
.تسا هتشگ  فرحنم  يدام ، فادها  یخرب  يوس  هب  هتفای و  لّدبت  هدش و  بلق  هلضاف 

نایناهج هدوب و  شیوخ  نامز  رد  اهنآ  زا  یخرب  دهاش  تسا  دونشخان  هلهاج  ياه  تموکح  زا  یباراف  هک  دوش  یم  مولعم  نایب  نیا  اب 
.دراد یم  رذحرب  نآ  زا  ار 

یگدنز هلـضاف  هنیدم  رد  هک  ییاهنآ  ینعی  تفرگ ؛ رارق  یـسرّرب  دروم  زین  هلـضاف  هنیدـم  رد  ماظن  فلاخم  ياه  هورگ  لصف ، نیا  رد 
تباون .دنک  یم  دای  تباون » ياه  هورگ   » مان هب  نانیا  زا  یباراف  .دنتسین  هلـضاف  هنیدم  ماظن  اب  قفاوم  عیطم و  یلیالد  هب  یلو  دننک ، یم 

هورگ نیا  تهج  نیا  زا  یباراف  .تسا  رضم  تعارز  دشر  يارب  هراومه  دیور و  یم  تعارز ، نایم  رد  هک  تسا  يا  هزره  ناهایگ  نآ 
تداعـس يوس  هب  هعماج  تفرـشیپ  لماکت و  عناـم  هک  دـنک  یم  هیبشت  هزره  ياـه  فلع  هب  ار  هلـضاف  هنیدـم  رد  ماـظن  فلاـخم  ياـه 

هفیظو هک  دـنک  یم  حیرـصت  یباراف  نیا  رب  هوـالع  .دوش  یم  هدافتـسا  اـهنآ  اـب  ماـظن  دروخرب  یگنوگچ  هیبشت ، نیا  زا  .تسا  یقیقح 
.دوش سبح  ای  دیعبت  دیاب  دوشن ، حالصا  بیدأت  میلعت و  اب  هک  یتروصرد  تسا و  بیدأت  سپس  میلعت و  ادتبا  اهنآ ، ةرابرد  تموکح 

رد .تفرگ  لکش  مهد ، مهن و  ياه  لاؤس  هب  خساپ  لابند  هب  هیقف » تیالو  اب  یباراف  یسایس  هفـسلف  ۀسیاقم   » ناونع تحت  مشـش  لصف 
، لصف نیا 
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هفسلف طابترا  هلئـسم  سپـس  دوش و  انـشآ  هیقف  تیالو  اب  مرتحم  ةدنناوخ  ات  میدومن  حرطم  هصالخ  روط  هب  ار  هیقف  تیالو  ثحب  ادتبا 
ناونع اب  نآ  زا  یباراف  هک  هلـضاف ، هنیدم  موس  سیئر  هک  دـش  نیا  هجیتن  تفرگ و  رارق  شاکنک  دروم  هیقف  تیالو  اب  یباراف  یـسایس 

.تسا هیقف  تیالو  نامه  ًانیع  دنک ، یم  ریبعت  تنس » سیئر  »

؛ دش تباث  هناگ  شش  تاهج  رد  هلئسم  ود  نیا  داحتا  هکلب  طابترا ، تفرگ و  تروص  قیبطت  هسیاقم و  تهج ، شـش  زا  دروم  نیا  رد 
فادـها فیاظو و  تیعورـشم ، ّهلدا ، طیارـش ، تیمکاح ، أشنم  ینابم ، ظاحل  زا  هیقف  تیـالو  اـب  هلـضاف  هنیدـم  تنـس  تساـیر  ینعی 

یم یباراف  هک  تسا  تهج  نیا  هب  مه  نآ  هک  دراد  دوجو  ّهلدا  رد  یکدـنا  تواـفت  طـقف  دـنرادن و  مه  اـب  ینادـنچ  تواـفت  مکاـح ،
يارب اما  .دنک  هدافتـسا  يدبعت  ّهلدا  زا  هک  دنک  یمن  باجیا  وا  هفیظو  اذل  .دـیامن  نایب  یفـسلف  نابز  اب  ار  هیقف  تیالو  هلئـسم  دـهاوخ 

لیلد نیرت  هدمع  هک  نانچ  دوش ؛ یم  هدافتسا  یلقن  یلقع و  ۀلدا  زا  تسا ، حرطم  یهقف  ياه  باتک  رد  هک  هیقف  تیالو  هلئـسم  تابثا 
.تسا هدمآ  یهقف  بتک  رد  هک  تسا  يدبعت  یلقن و  ّۀلدا  هیقف ، تیالو  تابثا 

انامه هک  میتفای  تسد  یلـصا ، لاؤس  هلمج  زا  هدـش ، حرطم  ياه  شـسرپ  خـساپ  هب  قیقحت ، لوط  رد  ام  هک  دـش  نشور  ناـیب  نیا  اـب 
نینچ مه  تسا و  هیقف  تیالو  نامه  یباراف ، هلـضاف  هنیدـم  رد  تنـس  تسایر  دراد و  طابترا  هیقف  تیالو  اـب  یباراـف  یـسایس  هفـسلف 

.دیسر تابثا  هب  قیقحت  لوط  رد  یبوخ  هب  میتخاس ، حرطم  ادتبا  رد  هک  ار  قیقحت  ياه  هیضرف 

نیمه دومرف و  تیانع  ریقح  نیا  هب  ار  زیچان  رثا  نیا  نیودت  يروآ و  عمج  قیفوت  هک  میراذگ  ساپـس  ار  لاعتم  يادخ  راک ، نایاپ  رد 
هیملاعلا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  هعماج  مرتحم  نیلوئسم  زا  رگید  راب  هک  مناد  یم  مزال  دوخ  رب  روط 
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، رواشم مرتحم  داتسا  زا  و  هتاکرب ) تماد   ) يرافغ نسحلاوبا  داتسا  امنهار ، مرتحم  دیتاسا  زا  دندومن و  مهارف  ار  قیقحت  نیا  هنیمز  هک 
هک يرگید  ناتسود  و  هلظ ) ماد   ) ینیسح میهاربا  دیس  ياقآ  بانج  رواد ، مرتحم  داتسا  و  هزع ) ماد   ) ینامیلـس يرکـسع  ياقآ  بانج 
بر هللادمحلا  نا  اناوعد  رخآو  .میامن  ینادردق  رکـشت و  دوجو  مامت  اب  بلق و  میمـص  زا  دنتـشاد ، یمهـس  همان  نایاپ  نیا  لیمکت  رد 

.نیملاعلا

نیملاعلا بر  هللادمحلاو 

بینا هیلاو  تلکوت  هیلع 

ینیسح نیسح  دمحم 
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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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EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
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021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
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09132000109 ناربراک : روما 
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