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دادرخ هدزناپ  مایق  همان  هژیو  يرادیب :  زاغآ 

باتک تاصخشم 

یقندمحم روپدمحا ، هسانشرس : 

یمالـسا ياهـشهوژپ  زکرم  هدننک  هیهت  روپدمحا ؛  یقندـمحم  / دادرخ هدزناپ  مایق  همان  هژیو  يرادـیب :  زاغآ  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.امیس ادص و 

.1382 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص [ 169  ، 4  : ] يرهاظ تاصخشم 

763 امیس ؛ ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  تسورف : 

لایر 3-93-7808-964  10000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  167 ؛ [ - 165  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

.دادرخ هدزناپ  مایق  همان  هژیو  رگید :  ناونع 

دادرخ 1342. هدزناپ  مایق  عوضوم : 

.اهمایق اهشبنج و   -- 1357-1320 يولهپ ، خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

.مق ناتسا  .یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

3آ6 1382 فلا /DSR1533 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0824045 ییوید :  يدنب  هدر 

1040160 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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هچابید

لکـش یمدرم  یمالـسا و  تیهام  اب  هک  دوب  مالـسا  ناهج  ناریا و  یـسایس  خـیرات  رد  راذـگریثأت  یمایق  لاـس 1342  دادرخ  مایق 15 
تموکح لیکشت  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  زاس  هنیمز  هک  دور  یم  رامـش  هب  یمدرم  ياه  تکرح  رد  یفطع  هطقن  مایق  نیا  .تفرگ 

اب هک  دوب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  هعیـش ، تیعجرم  هنامیکح  يربهر  مایق ، نیا  یگژیو  نیرت  مهم  .دیدرگ  ناریا  رد  یمالـسا 
.تفای روضح  هنحص  رد  يریظن  یب  تعاجش  تیارد و 

مایق نیا  رتسب  .دروآ  هزرابم  نادیم  هب  دوخ  هارمه  زین  ار  هعیش  عجارم  رگید  ایوپ ، تکرح  نیا  يربهر  سأر  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
مق و لباقم ، رد  .دش  راک  هب  تسد  هام 1341  نمهب  رد  دیفس » بالقنا   » ییاکیرما هشقن  يارجا  يارب  هاش  میژر  هک  دش  راومه  ینامز 

ماما هیمـالعا  .دـنتفرگ  هناـشن  ار  رامعتـسا  دادبتـسا و  بلق  هللا ، همحر  ینیمخ  ماـما  يربهر  هب  دنتـساخ و  اـپ  هب  ناریا  ياهرهـش  رگید 
.تخاس دراو  یهاشنهاش  دادبتسا  هدیسوپ  رکیپ  رب  ار  نیگمهـس  هبرـض  نیتسخن  هاش  دیفـس  بالقنا  اب  تفلاخم  رد  هللا  همحر  ینیمخ 
یهاوخ يدازآ  يادن  هنوگره  میژر  دندش و  یم  نادـنز  هناور  ریگتـسد و  یـسایس  نالاعف  نویناحور و  املع و  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 

هیلع قداص  ماما  تداهش  زورلاس  رد  نیدرورف 1342  مود  رد  هیضیف  هسردم  نینوخ  هعجاف  هک  دوب  هنوگ  نیدب  .درک  یم  شوماخ  ار 
.داد خر  هاش  نامیخژد  تسد  هب  مالسلا 
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ماما .تخاس  هدامآ  رگید  ییاروشاـع  ندـیرفآ  يارب  ار  ناـنآ  مدرم ، ینیـسح  روش  هامدادرخ 1342 )  ) لاس نآ  مرحم  ندیـسر  ارف  اـب 
هاش میژر  ینید  دض  ياه  تسایـس  زا  هدمآرب  ار  ناریا  ياه  یتخبدب  مامت  اراکـشآ  دادرخ )  13  ) اروشاع رـصع  رد  هللا  همحر  ینیمخ 

.تسناد

بش 15 همین  رد  مایق  ربهر  يریگتسد  هب  تخیگنارب و  ار  يولهپ  میژر  مشخ  دوب ، هتساخرب  ینیسح  روش  زا  هک  نیـشن  لد  هباطخ  نیا 
دـنکفا و نینط  روشک  نامـسآ  رد  ناملـسم  نادرم  نانز و  شورخ  ناریا ، رـسارس  رد  ماما  يریگتـسد  ربخ  راشتنا  اـب  .دـیماجنا  دادرخ 

نامیخژد .دروآرد  هزرل  هب  ار  یهاش  متس  خاک  هاش ،» رب  گرم   » راعـش اب  اهرهـش  رگید  نارهت و  مق ، رد  مدرم  ياسآ  لیـس  تارهاظت 
هب اه  نابایخ  شرفگنـس  رب  يولهپ ، ناماشآ  نوخ  هنـشد  هب  بالقنا  رواـنت  ياهورـس  دـندروآ و  موجه  مدرم  هب  هناـمحر ، یب  يولهپ ،

.دندونغ نوخ 

ياه همانرب  رد  يرادرب  هرهب  فدـه  اب  هک  تسا  دادرخ  مایق 15  تسرد  لیلحت  نییبت و  يارب  كدنا  دنچ  ره  یشالت  رـضاح  شهوژپ 
يرای ار  ام  رثا  نیا  هیهت  رد  هک  روپدمحا  یقندـمحم  ياقآ  بانج  دـنمجرا ، رگـشهوژپ  زا  ساپـس  اب  .تسا  هدـش  هیهت  امیـس  ادـص و 

رتهب و هچ  ره  ار  ناوج  لسن  هژیو  هب  میهف  مدرم  رثا ، نآ  زا  يریگ  هرهب  اب  مرتحم  ناگدـننک  هیهت  نازاس و  هماـنرب  تسا  دـیما  دـنداد ،
.دنزاس انشآ  یمالسا  بالقنا  خیرات  اب  رت  شیب 

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

جات ياقب  يارب  هک  دوب  يولهپ  يدادبتسا  تموکح  ياه  يزیتس  نید  اه و  يرگدادبتسا  هجیتن  لاس 1342 ، دادرخ  هدزناپ  نینوخ  مایق 
هک دز  تسد  يدیفس »  » حالطصا هب  نیگنن و  بالقنا  هب  ناریا ، رب  شا  یتسیلایرپما  نابابرا  يرامعتـسا  هطلـس  همادا  شیوخ و  تخت  و 

يدونـشخ يارب  هک  یتموکح  دوب ؛ هدش  يزیر  همانرب  ناریا ، يداصتقا  یگتـسباو  شیازفا  ینید و  ياهرواب  اه و  شزرا  يدوبان  يارب 
تخیر نیمز  رب  ار  نیمزرس  نیا  نامدرم  زا  نت  رازه  هدزناپ  زا  شیب  كاپ  نوخ  دز و  تسد  یمومع  راتـشک  هب  دوخ ، یجراخ  نابابرا 

! دنک رت  هایس  شیاه  يراک  هبت  اب  ار  دیفس » بالقنا   » يور رت  شیب  هچ  ره  ات 

ياـه هزوـمآ  یمالـسا و  لیـصا  ياـه  شزرا  اـهرواب و  ساـسا  رب  هک  دوـب  ییاروشاـع  ناـنز  نادرم و  شبنج  لاس 42 ، نینوخ  ماـیق 
ساسا دروآرد و  هزرل  هب  ار  یهاشنهاش  هلاس  دصناپ  رازه و  ود  تموکح  ياه  هیاپ  ینید ، تیعجرم  زا  يوریپ  هب  ینیسح و  ياروشاع 

.درک يزیر  یپ  ار  یمالسا  تموکح 

یلخاد و دادبتـسا  نامـشچ  زا  باوـخ  هک  دوـب  هدرتـسگ  ناـنچ  تفرگ ، لکـش  یمدرم  ياـه  هورگ  همه  تکرـش  اـب  هک  تضهن  نیا 
نآ یبوکرس  يارب  برغ ، قرش و  گرزب  ياه  تردق  مامت  شا ، يرامعتسا  دض  یمالسا و  تیهام  لیلد  هب  دوبر و  یجراخ  رامعتسا 

ناریا تلم  رب  ار  شیوخ  يرامعتـسا  هطلـس  همادا  یهاشنهاش ، رگمتـس  تموکح  زا  ینابیتشپ  اـب  اـت  دـندز  تسد  یـسدقمان  داـحتا  هب 
.دنشخب میکحت 
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بوکرس ار  ناریا  ّتلم  یمالسا  مایق  یماظن ، زیمآرهق  يژتارتسا  يریگراک  هب  اب  ناوت و  مامت  اب  ات  تفای  تیرومأم  هاش  لیلد ، نیمه  هب 
راکشآ ناگمه  رب  ار  ناگناگیب  هب  دوخ  يرکون  یّلم و  دض  ینید و  دض  هرهچ  شیپ  زا  شیب  تیرومأم ، نیا  ماجنا  اب  هاش  میژر  .دنک 

هک تشاد  یمهم  ياهدرواتـسد  مدرم  یخیرات  تضهن  داد ، ناشن  مدرم  ماـیق  یبوکرـس  رد  میژر  هک  یتنوشخ  همه  اـب  یلو  تخاـس ،
هب هک  مایق  نیا  ياهدمآ  یپ  اه و  هشیر  قیقد  تخانش  یـسررب و  نیاربانب ، .دوب  لاس 57  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  نآ ، نیرت  مهم 

.میزادرپب مهم  نیا  هب  ناوت  دح  رد  ات  مینآرب  راتشون  نیا  رد  ام  .تسا  يرورض  دوش ، یم  هدرمـش  یمالـسا  بالقنا  همـشچرس  ناونع 
.دزاس رتراکشآ  ار  گرزب  تضهن  نیا  زا  كدنا  دنچره  ییایاوز  زیچان  شالت  نیا  تسا  دیما 
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دادرخ مایق 15  للع  اه و  هنیمز  لوا : لصف 

هراشا

دادرخ مایق 15  للع  اه و  هنیمز  لوا : لصف 

مان اب  و  تاحالـصا »  » بلاق رد  هک  درک  وجو  تسج  هاش  ینید  دـض  ياهدرکلمع  رد  دـیاب  ار  دادرخ  هدزناپ  یمالـسا  مایق  ياه  هشیر 
.دوب ناریا  رد  دوخ  عفانم  ظفح  يارب  ناهج و  مسیلایرپما  روتسد  هب  هتبلا  تفریذپ و  یم  ماجنا  دیفس » بالقنا  »

هطلـس ریز  ياهروشک  تاجن  يارب  روشک  نیا  يرامعتـسا  تسایـس  .م ،)  1961  ) دـمآ راک  يور  اکیرما  رد  يدـِنِک  .فا  .ناـج  یتقو 
خاک نیاربانب ، .دوب  يریگ  لکش  لاح  رد  ناهج  رـسارس  رد  يرامعتـسا  دض  بلط و  لالقتـسا  ياه  شبنج  نامز ، نآ  رد  .درک  رییغت 
هطلس ریز  ار  اه  نآ  درک و  تموکح  اه  تلم  رب  ناوت  یمن  یماظن  تردق  هزینرـس و  روز  هب  رگید  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دیفس 

نآ رد  هک  داتفا  رکف  نیا  هب  دـنک ، ظفح  هرمعتـسم  ياهروشک  رد  ار  دوخ  عفانم  دـناوتب  هک  نیا  يارب  اـکیرما  ور ، نیا  زا  .تشاد  هگن 
(1) .دنک داجیا  عاضوا  يدوبهب  زا  يراودیما »  » تلاح مدرم  رد  دهد و  ماجنا  یتاحالصا  يرس  کی  اهروشک 

يدایز عفانم  ناریا  رد  اکیرما  .تفرگ  رارق  دیفس  خاک  نارادم  تسایـس  يراک  همانرب  رد  زین  ناریا  نیون ، رامعتـسا  تسایـس  نیا  وریپ 
اکیرما يوس  زا  هاش  نیاربانب ، .دهدب  تسد  زا  ار  ناهج  هقطنم و  رد  کیژتارتسا  گرزب و  روشک  نیا  یتحار  هب  دوبن  رضاح  تشاد و 

دهد ماجنا  یتاحالصا  ناریا  رد  ات  تفای  تیرومأم 

چ 2، هام 1361 ، رذآ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  یترایز ، یناحور  دیمح  دیس  - 1
ص 119. ج 1 ،
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ینید ناربهر  مدرم و  دیدش  شنکاو  ناریا ، رد  تاحالصا  زاغآ  یلو  دنک ، يریگولج  یمدرم  ياه  مایق  اه و  شبنج  زا  هناهب  نیدب  و 
شزیخ ببـس  هک  ار  تضهن  نیا  زاس  هنیمز  لـماوع  لـصف ، نیا  رد  .دـیماجنا  دادرخ  مایق 15  هب  ماجنارـس  هک  تشاد  یپ  رد  ار  ناـنآ 

.درک میهاوخ  یسررب  مایق  للع  اه و  هنیمز  ثحب  ود  رد  دش ، مدرم 

دادرخ مایق 15  زاغآ  ياه  هنیمز  فلا )

هراشا

دادرخ مایق 15  زاغآ  ياه  هنیمز  فلا )

اه لصف  ریز 

یضرا تاحالصا  . 1

یتیالو یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال  . 2

مودنارفر . 3

هّیضیف هسردم  هب  هلمح  . 4

هللا همحر  ینیمخ  ماما  يریگتسد   . 5

یضرا تاحالصا  . 1

یضرا تاحالصا  . 1

نیا يارجا  .دوب  یـضرا » تاحالـصا  ، » دـش حرطم  دیفـس » بالقنا   » مان هب  ناریا  رد  هک  اکیرما  يداهنـشیپ  تاحالـصا  لصا  نیتسخن 
هقبط ود  ناریا  یعامتجا  راتخاس  رد  ناـمز ، نآ  رد  .درک  یم  نوگرگد  یلک  روط  هب  ار  ناریا  يداـصتقا  یعاـمتجا و  راـتخاس  لـصا ،
چیه ات  دش  یم  نوگرگد  راتخاس  نیا  دوب  مزال  نیاربانب ، .دـندوبن  وس  مه  اکیرما  هاش و  ياه  تسایـس  اب  هک  تشاد  دوجو  دـنمتردق 

.دریگن رارق  هاش  ياهدرکلمع  هار  رس  رب  یعنام 

ياه تیلاعف  رد  لاعف  تکرـش  یمدرم و  هاگیاپ  نتـشاد  یمدرم و  ياه  هدوت  نایم  رد  ذوفن  لیلد  هب  هک  دندوب  نایناحور  هورگ ، نیلوا 
ناریا گرزب  ناراد  نیمز  یفارشا و  ياه  نادناخ  اه و  لادوئف  مود ، هقبط  .دندوب  هاش  ياهدرکلمع  گرزب  عنام  یعامتجا ، یـسایس و 

نیا .دنکـشب  مه  رد  ار  اـه  هورگ  نیا  تردـق  هعماـج ، راـتخاس  رد  اـه  ینوـگرگد  ماـجنا  اـب  دیـشوک  یم  هاـش  ور ، نیا  زا   (1) .دندوب
بالقنا ماجنا  اب  .دوب  یـضرا  تاحالـصا  نآ ، لوصا  زا  یکی  هک  دـش  یم  هصالخ  هاش  دیفـس  بالقنا  بوچراچ  رد  ياـه  نوگرگد 

هاگیاپ یتنس و  نیزاوم  دوب  رارق  دیفس 
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.دورب نایم  زا  نازرواشک  ناکلام و  یعامتجا  یسایس و 

رطخ هب  ار  هاش  هب  هتـسباو  گرزب  ياهراد  هیامرـس  اه و  لادوئف  عفانم  دیفـس ، بالقنا  لوصا  زا  لصا  نیتسخن  ماجنا  هک  تسا  ینتفگ 
شیوخ عفانم  ظفح  يارب  اکیرما  نوچ  یلو  داد ، یمن  ناشن  یلیامت  نادنچ  یضرا  تاحالصا  ماجنا  يارب  هاش  نیاربانب ، .تخادنا  یم 

ات دروآ  راـشف  هاـش  رب  دوب ، نکمم  هار  ره  هب  دوـخ  يداهنـشیپ  تاحالـصا  ماـجنا  یپ  رد  روـشک ، نیا  رب  هطلـس  شرتـسگ  ناریا و  رد 
سلجم هب  ار  یـصقان  هحیال  هاش  اـکیرما ، تلود  راـشف  اـب  ماجنارـس  .دریگ  یپ  ار  نآ  هلحرم  نیرخآ  اـت  دـنک و  یلمع  ار  تاحالـصا 

.دنام فقوتم  دوبن ، مهارف  نآ  يارجا  طیارش  نوچ  یلو  درب ، یشیامرف 

تلود تشاد و  او  يدـیدش  شنکاو  هب  ار  دیفـس  خاک  ياه  ماقم  اکیرما ، ياهروتـسد  ماجنا  زا  هاش  ندز  زاب  رـس  يزاب و  گنرین  نیا 
ات دـنیزگرب  يریزو  تـسخن  هـب  ار  ینیما  یلع  رتـکد  تساوـخ  هاـش  زا  ینحللا  دـیدش  ماـیپ  رد  ش ، لاس 1339 ه .  ناـیاپ  رد  اـکیرما 

هصرع دراو  ش  هام 1340 ه .  تشهبیدرا  رد 27  ینیما  یلع  نیاربانب ، .دوش  ارجا  وا  تسد  هب  دیفـس ) بالقنا   ) ییاکیرما تاحالـصا 
نابابرا تساوخ  هک  ار  یبذاک » يراودیما   » تلاح هدنبیرف  ياه  ینارنخـس  و  مدرم ، هب  دیعو  هدعو و  اب  تسناوت  دـش و  ناریا  تسایس 

.دروآ دوجو  هب  دوب ، ییاکیرما 

.دنک ارجا  ناریا  رد  ار  خرس » بالقنا   » دریگ و هرهب  هاش  هیلع  مدرم  يدونشخان  زا  دیـشوک  یم  نامز  نآ  رد  يوروش  رگید ، يوس  زا 
(1) .درک یم  يراشفاپ  دیفس  بالقنا  ماجنا  رب  ناریا ، رد  يوروش  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  اکیرما  ور ، نیا  زا 

ص 122. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
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فده اب  ار  یـضرا  تاحالـصا  نوناق  دش و  راک  هب  تسد  رت  شیب  هچ  ره  باتـش  اب  ینیما  یلع  ش ، هام 1340 ه .  يد  خیرات 19  رد 
ياـه نیمز  دـیاب  نوناـق ، نیا  بجوم  هب  .دـناسر  بیوـصت  هب  تلود ، تأـیه  رد  دیفـس  خاـک  يدونـشخ  ناریا و  يزرواـشک  يدوباـن 

ناعراز هب  هلاس  طاسقا 50  اب  دیدرگ و  یم  تخادرپ  نآ  ياهب  لاس ، هد  تدم  رد  دش و  یم  يرادـیرخ  گرزب  ناکلام  زا  يزرواشک 
روشک حطـس  رد  شخب  يدازآ  يادـن  هنوگره  نآ و  اب  فلاـخم  يادـص  هنوگره  نینچ  مه  .تشگ  یم  راذـگاو  مورحم  ناـناقهد  و 

.دش بوکرس  تدش  هب  لاس  نامه  هام  نمهب  رد  نارهت  هاگشناد  نایوجشناد  تارهاظت  هک  نانچ  دیدرگ ، یم  بوکرس  دیاب 

نیـسحت هب  ادـص  مه  یناهج ، مسیلایرپما  هب  هتـسباو  یبرغ  ياـه  هناـسر  اـه و  هماـنزور  یـضرا ،» تاحالـصا   » نوناـق بیوصت  یپ  رد 
تاحالـصا ماجنا  زا  يدونـشخ  زاربا  اب  یبرغ  ياه  ماقم  .دندرک  یفرعم  شخبدیما  ناریا  هدنیآ  يارب  ار  نآ  دنتخادرپ و  هاش  درکلمع 

ش نیدرورف 1341 ه .  خیرات 19  رد  تاعالطا  همانزور  .دندرک  یم  لابند  ار  ناریا  هعماج  ياه  ینوگرگد  هظحل  هب  هظحل  ناریا ، رد 
: دسیون یم 

.دنیاتس یم  دوش ، یم  ارجا  اه ) ییاکیرما   ) ناش تیاده  تحت  هک  یضرا  تاحالـصا  همانرب  رطاخ  هب  ار  هاشنهاش  ییاکیرما ، تاماقم 
ناریا رد  رضاح  لاح  رد  هک  یتاحالصا  تسا  هتشاد  راهظا  دراد ، ناوارف  ییانـشآ  ناریا  عاضوا  اب  هک  ییاکیرما  هبتر  یلاع  ماقم  کی 

هک تسا  یتسایس  نامه  رب  لمتـشم  دوش ، یم  ارجا  روشک  تاجن  روظنم  هب  هک  يداصتقا  یلام و  يریگ  تخـس  همانرب  دراد و  نایرج 
هب هک  ناریا  یضرا  تاحالصا  همانرب  هب  ًاصوصخم  نتگنشاو  یمسر  تاماقم  ...تسا  یقرتم  تسرد و  رایسب  يدنک  تندیزرپ  رظن  زا 
اب هک  نیا  زا  و  دنرگن ] یم   ] تقد تیاهن  اب  دوش ، یم  هتـسکش  مهرد  میدـق  ذوفن  بحاص  گرزب و  نیکّالم  هقبط  تردـق  نآ  هلیـسو 

هقبط کی  تروص  هب  ناریا ، ناقهد  گرزب  هقبط  تاحالصا ، يارجا 

دادرخ هدزناپ  مایق  همان  هژیو  يرادیب :  www.Ghaemiyeh.comزاغآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:12

(1) .دنتسه دنسرخ  رایسب  دنیآ ، یمرد  یعامتجا  هفرم  دیدج و 

ياـه هبحاـصم  رد  دوب ، هدرک  رفـس  ناریا  هب  تاحالـصا  يارجا  یگنوگچ  یـسررب  يارب  هک  يدـنک _  هژیو  رواـشم  زلواـپ _  رتسچ 
يداصتقا یماظن و  ياه  کمک  تفگ  تخادرپ و  هاش  میقتـسم  ریغ  دـیدهت  هب  تاحالـصا ، زا  یلاح  شوخ  زاربا  اـب  دوخ  یتاـعوبطم 

ماـجنا يارب  ناریا  تلود  نآ ، زا  سپ  .دـنهد  ماـجنا  ار  اـکیرما  رظن  دروم  تاحالـصا  هک  دوش  یم  هداد  ییاـهروشک  هب  اـهنت  اـکیرما 
عاضوا ندرک  فیـصوت  يداع  اب  اه ، هناخراک  نایامرفراک  نارگراک و  عامتجا  رد  ینیما  یلع  .دـش  رت  ممـصم  اکیرما  دیفـس  بالقنا 

: تفگ نآ  ندناوخ  شخب  دیما  روشک و 

نیا نایاقآ  زا  نم  ياضاقت  .تسا  نآ  لابند  هداد و  صیخـشت  يرورـض  مدرم  تحلـصم  رظن  زا  ار  دیفـس  بالقنا  کـی  تلود  نیا  ... 
(2) .دننکن دایز  ار  اهرسدرد  هک  تسا 

يارجا ياه  شور  کیدزن  زا  ات  درک  راضحا  ار  هاش  دیفـس ،» بالقنا   » مان اب  ییاکیرما  تاحالـصا  لماک  يارجا  يارب  اکیرما  تلود 
هب ار  دوخ  يداصتقا  یماظن و  ياه  کمک  هک  داد  نانیمطا  هاش  هب  ضوع ، رد  دـهد و  داـی  وا  هب  ناریا  رد  ار  ییاـکیرما  ياـه  هماـنرب 

ياهروتــسد زا  یچیپرــس  تروـص  رد  هـک  دـید  یم  دوـخ  ربارب  رد  يا  هزاـت  بـیقر  ار  ینیما  یلع  هاـش ، .داد  دـهاوخ  شیازفا  ناریا 
ار اکیرما  تاحالصا  هک  داد  دهعت  اکیرما  هب  ور ، نیا  زا  .دوش  يو  نیشناج  دوب  نکمم  شنابابرا ،

نمهب 1340.  26 تاعالطا ، همانزور  - 1

نمهب 1340.  21 تاعالطا ، همانزور  - 2
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یلع تشگزاب ، زا  سپ  هاش  .دوش  هدراذگ  رانک  یـسایس  هنحـص  زا  ینیما  یلع  هک  تفریذپ  زین  اکیرما  لباقم ، رد  .دنک و  ارجا  ًالماک 
.دیزگرب يریزو  تسخن  هب  دوب ، شدوخ  نانیمطا  دروم  هک  ار  ملع  هللادسا  تشاذگ و  رانک  ار  ینیما 

دیاب ناریا  میژر  دیفـس ، بالقنا  بلاق  رد  دوخ  ياـه  هماـنرب  لـماک  يارجا  يارب  هک  دـید  مزـال  یـضرا ، تاحالـصا  زا  سپ  اـکیرما 
مدرم ندرک  راودیما  اب  ات  دتسرفب  اهاتسور  هب  ...و  ینادابآ  جیورت  هاپس  تشادهب ، هاپـس  شناد ، هاپـس  بلاق  رد  ار  دوخ  ياه  سوساج 

هک تسناد  یم  یبوخ  هب  میژر   (1) .دننک يریگولج  اهاتسور  هب  شخب  یهاگآ  یبالقنا و  ياه  هشیدنا  ذوفن  زا  تاحالـصا ، هدنیآ  هب 
بازحا و زا  هاش  .دـش  دـهاوخ  ور  هبور  یمدرم  ياه  هورگ  نایم  رد  ییاه  تفلاخم  اب  ییاکیرما  تاحالـصا  دیفـس و  بالقنا  يارجا 
اه نآ  يوس  زا  ینادـنچ  تیلاعف  دادرم 1332 ، ياتدوک 28  يارجام  رد  اریز  درک ؛ یمن  رطخ  ساسحا  نادـنچ  یـسایس  ياـه  هورگ 

ناملاع تفلاخم  شرتسگ  زا  دوب و  هدرک  سمل  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  نایرج  رد  ار  املع  ذوفن  تردـق و  یلو  دوب ، هتفرگن  ماـجنا 
يا هثداح  دوب  مزال  اه  نآ  یمدرم  هاگیاپ  زا  عالطا  اه و  نآ  تردق  نازیم  یبایزرا  يارب  ور ، نیا  زا  .دوب  نارگن  دیلقت  عجارم  ینید و 

حطـس زا  اه ، نآ  تردق  یبایزرا  اب  تشاد  دصق  میژر  .دنهد  ناشن  ار  دوخ  تردق  دنیآ و  نادـیم  هب  نافلاخم  نازرابم و  ات  دـهد  خر 
.دـنک یـسررب  ار  دوخ  دیفـس  بالقنا  ماجنا  یگنوگچ  مدرم و  لافغا  یبوکرـس و  ياه  هار  دـبای و  یهاـگآ  زین  ناـنآ  ياـه  هشیدـنا 

شیپ ار  یتیالو » یتلایا و  ياه  نمجنا   » يارجام نیاربانب ،

ص 129. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  یلیلحت  یسررب و  - 1
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.دیشک

یتیالو یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال  . 2

یتیالو یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال  . 2

تأیه رد  ار  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیـال  دوب ، لـیطعت  انـس  اروش و  سلجم  هک  یلاـح  رد  ملع  تلود  هام 1341 ، رهم  رد 16 
ياج هب  فذـح و  ناگدـنوش  باختنا  ناگدـننک و  باختنا  طیارـش  زا  مالـسا  دـیق  هحیال ، نیا  بجوم  هب  .دـناسر  بیوصت  هب  تلود 

(1) .دندش رادروخرب  يأر  قح  زا  نانز  نینچ  مه  .دش  هدناجنگ  ینامسآ  باتک  هب  دنگوس  نآرق ، هب  دنگوس 

یـسایس و ياه  هورگ  اهورین و  یبایزرا  اه ، نآ  زا  یکی  هک  درک  یم  لابند  ار  ینوگانوگ  فادها  یمالـسا ، دض  مادـقا  نیا  زا  میژر 
ياهداوم ات  دـنک  مهارف  یـساسا  نوناق  هب  ندز  دربتـسد  يارب  ار  هنیمز  هک  نیا  رگید  .دوب  اه  نآ  تردـق  نازیم  زا  یهاگآ  یبهذـم و 

زا نآرق و  تحاس  هب  زواجت  اب  تساوخ  یم  میژر  نینچ  مه  .دـهد  رییغت  دوب ، مکاح  تأـیه  ياـه  هماـنرب  يارجا  عناـم  هک  ار  ینوناـق 
رد مسینویهص  یـسوساج  لماوع  هک  ناییاهب  نایدوهی و  هژیو  هب  یبهذم  ياه  تیلقا  تیلاعف  يارب  ار  هنیمز  یبهذم ، ینابم  ندرب  نایم 

يرایـسب زا  ناریا  مدرم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دش  هداد  يأر  قح  نانز  هب  هبوصم ، نیا  رد  رگید ، يوس  زا  .دـنک  مهارف  دـندوب ، ناریا 
ياـه تسایـس  درم ، نز و  قوقح  نتفر  ناـیم  زا  ناریا و  یگدـنام  بقع  یلـصا  لـماع  دـندوب و  مورحم  دوخ  یـساسا  هیلوا و  قوقح 

تیعمج زا  یمین  نانآ ، هب  يأر  قح  نداد  نانز و  يدازآ  مسا  هب  تساوخ  یم  هاش  .دوب  هاش  دوخ  هنادرخبان 

ص 257. ، 1379 ناهیک ، نارهت ، ناریا ، رد  ییالو  تیندم  یخیرات  هفلؤم  ینامیا ، دمحم  - 1
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نیا اب  میژر  .تفرگ  یم  تروص  مدرم  بهذـم  نآرق و  هب  تناها  اـب  هارمه  عوضوم  نیا  هک  نیا  هژیو  هب  .دـنک  دوخ  هارمه  ار  روشک 
يارآ اب  يأر  ياـه  قودنـص  فیلکت  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  .دـهد  رارق  یبهذـم  تازراـبم  لـباقم  رد  ار  ناـنز  تساوخ  یم  تکرح 

(1) .دوب هدش  صخشم  شیپ  زا  كاواس  همکاح و  تأیه  ياهادیدناک  نیغورد و 

اه و هورگ  نیا  هلمج  زا.دـنداد  ناشن  يدـنت  شنکاو  یـسایس  یبهذـم و  ياه  هورگ  مدرم و  هدـش ، دای  یمالـسا  دـض  هحیال  غالبا  اب 
هزراـبم زا  تلود ، هحیـال  تیموـکحم  رد  يا  هیمـالعا  رودـص  اـب  ینید ، ناـملاع  ضارتـعا  یپ  رد  هـک  دوـب  يدازآ  تـضهن  بازحا ،
تموکح دنتشاذگ  یمن  هک  دندوب  عنام  نیرت  گرزب  نایناحور  درک ، یم  ینیب  شیپ  میژر  هک  هنوگ  نامه  .درک  ینابیتشپ  تیناحور 

تیآ لزنم  رد  ار  دوخ  یـسایس  هسلج  نیلوا  مق ، عجارم  نایناحور و  املع و  .دنک  ارجا  ار  شیوخ  ياه  همانرب  تحار ، لایخ  اب  يولهپ 
اب هسلج ، نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دـندرک  رداص  تلود  ياهدرکلمع  تیموکحم  رد  يا  هیمالعا  دـنداد و  لیکـشت  يرئاح  هّللا 

: دومرف اراکشآ  درک و  دزشوگ  روشک  ناملسم  ِمدرم  نانآ و  هب  ار  مسینویهص  رطخ  رامعتسا ، ياه  هئطوت  ندرک  نشور  حیضوت و 

، دشاب نآرق  نید و  فلاخم  هچ  ره  .لاوز  هب  موکحم  ملاع ، نیا  رد  تسا و  لوئسم  رهاق  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دنک ، توکـس  سکره 
(2) .میفلاخم نآ  اب  ام  دشاب ، یللملا  نیب  تامازتلا  ولو  یساسا ، نوناق  ولو 

ص 141. ج 4 ، مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  یگنهرف  داینب  ناریا ، نویناحور  تضهن  یناود ، یلع  - 1
.36 صص 35 _  دادرخ 1361 ،  22 هرامش 60 ، نارادساپ ، هاپس  بالقنا ، مایپ  همان  هتفه  - 2
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هب يأر  قح  نداد  هرابرد  درک ، ناـیب  ق  هجحیذ 1383 ه .  مود  رد  هک  دوخ  یخیرات  ینارنخـس  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  نینچ  مه 
: دومرف نانز 

دنراد يدازآ  تکلمم  نیا  رد  اهدرم  رگم  .میفلاخم  طلغ  ياهراک  نیا  اب  .میفلاخم  اشحف  نیا  اب  ام  .میتسین  فلاخم  نانز  یقرت  اـب  اـم 
(1) .دوش یم  تسرد  ظفل  اب  درم  يدازآ  نانز و  يدازآ  رگم  دنشاب !؟ هتشاد  اه  نز  هک 

نوناق رد  رییغت  هتبلا  .تساـخرب  میژر  ياـهدرکلمع  اـب  تفلاـخم  هب  يدـج  روط  هب  هللا ، همحر  ینیمخ  ماـما  يربهر  هب  هک  تیناـحور 
رد .درک  ارجا  تشون و  نوناق  مدرم  يارب  هتسب  ياهرد  تشپ  رد  دوش  یم  زونه  درک  یم  رکف  هک  دوب  تلود  عاجترا  رگناشن  یـساسا 

ناـفلاخم فص  هب  (2) و  دننک ضارتـعا  زین  اـهارگ  یلم  دـش  ببـس  هک  دوب  زین  تیطورـشم  لوصا  هب  نیهوـت  تلود  راـک  نیا  عـقاو ،
شیوخ هزرابم  تیناحور  نیاربانب ، .دوبن  ریذپ  لمحت  مدرم  مومع  يارب  یبهذم ، تاسدـقم  نید و  هب  نیهوت  نآ ، رب  نوزفا  .دـندنویپب 

تفلاخم ینوناق  دـض  یمالـسا و  دـض  هحیال  نآ  اب  یفارگلت ، لاسرا  اب  تیناـحور  تسخن ، هلحرم  رد  .درک  يدـیدج  هلحرم  دراو  ار 
ناوتان و ار  اه  نآ  قیرط  نیدب  تساوخ  درکن و  یهجوت  نادنچ  املع  راطخا  هب  مَلَع  تلود  یلو  دـندش ، نآ  وغل  راتـساوخ  دـندرک و 
درک و هاگآ  هبوصم ، نآ  نتم  زا  زین  ار  اهرهـش  رگید  نایناحور  ناملاع و  يا ، همان  رد  تشاد ، هک  یتیارد  اب  ماـما  .درامـش  کـچوک 

: دومرف دناوخ و  ارف  هزرابم  هب  ار  مدرم 

ص 145. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
: کن .درک  موکحم  ار  تلود  درکلمع  نایناحور ، تکرح  زا  تیاـمح  اـب  درک و  رداـص  يا  هیمـالعا  هراـب  نیا  رد  يدازآ  تضهن  - 2

ص 184. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و 
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.لاوز هب  موکحم  ناهج  نیا  رد  تسا و  لوئسم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دنک ، توکس  سکره 

اب دـید ، هتفـشآ  ار  روشک  عاـضوا  یتـقو  میژر  .تفرگ  ارف  ار  ناریا  رـسارس  شوـج ، بنج و  اـه ، هدوـت  ناـیم  رد  ربـخ  نیا  راـشتنا  اـب 
یبوخ هب  تیناحور  ماما و  یلو  تسـشن ، بقع  ماـمت  يراوخ  اـب  درک و  وغل  ار  نیگنن  هحیـال  نآ  هامرذآ 41 ، رد 17  مامت  یهایسور 

هب تقیقح  نیا  .دز  دـهاوخ  هبرـض  مالـسا  املع و  هب  بساـنم  تصرف  رد  میژر  تسا و  یکیتکاـت  ینیـشن  بقع  نیا  هک  دنتـسناد  یم 
.درک مادقا  روشک  رد  تاحالصا  يارب  یسرپ  همه  يرازگرب  هب  اکیرما  تلود  راشف  تحت  میژر  دش و  راکشآ  يدوز 

مودنارفر . 3

مودنارفر . 3

، طیارش نآ  رد  .دنک  ارجا  ناریا  رد  ار  اکیرما  يداهنشیپ  تاحالصا  تفرگ  میمـصت  هاش  ماجنارـس  اکیرما ، راشف  لامعا  اهدیدهت و  اب 
نآ زا  يوریپ  هب  موکحم  زین  تلم  درک و  یم  عضو  نوناق  مَلَع  هللادسا  هدـناشن  تسد  تلود  هلیـسو  هب  هاش  دوب و  هدـش  لحنم  سلجم 
مان دیفـس » بالقنا   » ار مسیلایرپما  هطلـس  شرتسگ  روشک و  يدوبان  دنک ، هولج  ریگ  مشچ  اه  نآ  ياهدرکلمع  هک  نیا  يارب  .دـندوب 
یلو دندروآ ، يور  مودنارفر  هب  دوش ، دومن  او  هنادازآ  کیتارکومد و  اه  نآ  درکلمع  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  نیا  يارب  دـنداهن و 
رارق ینوناق  بیقعت  دروم  مودنارفر  ماجنا  ببس  هب  تلود  قدصم ، نامز  رد   ) تشادن یبوخ  هنیـشیپ  ناریا  رد  مودنارفر  هک  اج  نآ  زا 

يد ینارنخـس 19  رد  تسناد ، یم  ناریا  تسایـس  نادـیم  زات  هکی  ار  دوخ  هک  هاش  .دنتـشاذگ  یلم » بیوصت   » ار نآ  مان  دوب ،) هتفرگ 
: درک مالعا  نینچ  ار  شیوخ  يراکتبا  حرط  هام 1341 ،

یمومع يارآ  هب  هناگ ، هس  ياوق  سیئر  تکلمم و  هاشداپ  ناونع  هب  نم  هک  یلوصا 
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: تسا لیذ  حرش  هب  منک ، یم  اضاقت  نآ  رارقتسا  رد  ار  ناریا  تلم  يأر  امیقتسم  هطساو و  نودب  مراذگ و  یم 

بوصم 19 یضرا  تاحالصا  نوناق  یحالصا  هحیال  ساسا  رب  ناریا ، یـضرا  تاحالـصا  بیوصت  ای  یتیعر  بابرا و  میژر  ياغلا  . 1
(. دوب هدیسر  بیوصت  هب  ینیما  یلع  تلود  نامز  رد  دوب ، هاش  دیفس  بالقنا  لصا  نیلوا  هک  هحیال  نیا  ( ؛ نآ تاقحلم  هام 40 و  يد 

؛ روشک رسارس  رد  اه  لگنج  ندرک  یلم  نوناق  هحیال  بیوصت  . 2

؛ یضرا تاحالصا  هناوتشپ  ناونع  هب  یتلود  تاجناخراک  ماهس  شورف  نوناق  هحیال  بیوصت  . 3

؛ یتعنص يدیلوت و  ياه  هاگراک  عفانم  رد  نارگراک  ندرک  میهس  نوناق  هحیال  بیوصت  . 4

؛ تاباختنا نوناق  یحالصا  هحیال  . 5

(1) .يرابجا یمومع و  تامیلعت  يارجا  روظنم  هب  شناد  هاپس  داجیا  هحیال   . 6

شیپ دنتـساخرب و  هاش  ياهدرکلمع  زا  تیامح  هب  هدرتسگ ، تاغیلبت  اب  یبرغ  ياه  يرازگربخ  هاش ، هناگ  شـش  لوصا  ربخ  مالعا  اب 
بازحا و .دوب  ساسح  رایـسب  روشک  یـسایس  عضو  .درک  دنهاوخ  تکرـش  یـسرپ  همه  نیا  رد  ناریا  مدرم  تیرثکا  هک  دـندرک  ینیب 

ياهدرکلمع هب  دراوم ، یـضعب  رد  اه  نآ  .دـندوب  هداتفا  یمگردرـس  یگتفـشآ و  هب  دـندوب ، میژر  فلاـخم  هک  یـسایس  ياـه  هورگ 
ماجنارس .دنریگب  یتسرد  میمصت  دنتسناوت  یمن  دنتشاد و  تشحو  میژر  رگدادبتـسا  يوخ  زا  یلو  دندوب ، نیب  شوخ  هاش  یحالـصا 

ار اه  هورگ  نآ  ناگتسباو  یتح  راعـش  نیا  .دندرک  مالعا  هن »! يروتاتکید  يرآ ! تاحالـصا   » راعـش تخاس  اب  ار  دوخ  عضوم  اه  نآ 
.هن ای  يرآ  تشاد ؛ باوج  کی  اهنت  مودنارفر  نوچ  درک ؛ یمن  عناق  زین 

صص 10 و 11. ج 2 ، ، 1361 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  یندم ، نیدلا  لالج  دیس  - 1
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.داد یفنم  باوج  مه  تبثم و  باوج  مه  تشاد ، باوج  کی  اهنت  هک  یشسرپ  هب  دش  یمن  ور ، نیا  زا 

دنولامک هّللا  حور  هّللا  تیآ  دوخ ، هدـنیامن  نداتـسرف  اب  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  هاش ، يداهنـشیپ  لوصا  یـسررب  زا  سپ  تیناـحور 
یگتـسب تاحالـصا  ماجنا  هب  وا  میژر  يراگدـنام  هک  تفگ  عجارم  هب  خـساپ  رد  هاش  .دـندناسر  هاش  یهاگآ  هب  ار  شیوخ  تفلاخم 

رب ار  بارحم  دجسم و  دنیایب ، راک  رـس  نانآ  رگا  داد و  دنهاوخ  ماجنا  ار  تاحالـصا  نارگید  دنزن ، تسد  راک  نیا  هب  وا  رگا  دراد و 
نآ ياه  هتساوخ  همه  دننک ، تقفاوم  يو  يداهنشیپ  مودنارفر  اب  رگا  هک  هداد  نانیمطا  املع  هب  سپـس  .درک  دنهاوخ  بارخ  املع  رس 

.درک دهاوخ  هدروآرب  ار  اه 

.دـشاب وس  مه  ینید  ناربهر  دـیلقت و  عجارم  اب  ناشیاه  میمـصت  اه و  تیلاعف  ات  دـندروآ  يور  عجارم  هب  زین  مدرم  املع ، تفلاـخم  اـب 
ناونع هنوگ  نیا  ار  نویناحور  املع و  تفلاخم  لیلد  نارهت ، مدرم  زا  یهورگ  شسرپ  هب  خساپ  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  لاثم ، يارب 

: درک

عقوم نآ  ارچ  دنا ؛ هتفرگ  رارق  بیقعت  دروم  راک  نیا  ماجنا  رطاخ  هب  يا  هدع  ًالبق  تسا و  هدشن  ینیب  شیپ  مودـنارفر  ناریا  نیناوق  رد 
.دنک صخـشم  نوناق  دننک ، یم  رازگرب  مودنارفر  هک  ار  يدارفا  ای  درف  تیحالـص  دیاب  تسا !؟ هدـش  ینوناق  نونکا  دوب ، ینوناق  ریغ 

مهبم و روط  هب  هک  نیا  هن  دنراد ؛ رظن  لدابت  ثحب و  يارب  یفاک  تصرف  مدرم  تسا ، ینوناق  مودـنارفر  هک  ییاهروشک  رد  نینچ  مه 
ییانـشآ نآ  ینعم  اب  يزکرم  ياهرهـش  زا  ریغ  هب  ناریا  مدرم  رت  شیب  هک  نیا  رگید  .دوش  غالبا  مدرم  هب  هاـتوک  هلـصاف  زور  دـنچ  اـب 

(1) .دنرادن

ص 205. ج 3 ، ناریا ، نویناحور  تضهن  - 1
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مودنارفر هک  یلاح  رد  دریگ ، تروص  عیمطت  دیدهت و  زا  رود  هب  دازآ و  طیحم  رد  دـیاب  يریگ  يأر  هک  دـندوب  نآ  رب  عجارم  ماما و 
اب .دـهد  هولج  ینوناق  ار  دادبتـسا  مدرم ، دوخ  تسد  هب  تساوخ  یم  دوب و  دادبتـسا  ناقفخ و  يور  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  يارب  هاـش 

تکرح هـب  اـملع  رـس  تـشپ  اـه  ناتـسرهش  رگید  نارهت و  مدرم  مودـنارفر ، مـیرحت  رب  ینبم  هللا  هـمحر  ینیمخ  ماـما  هیمـالعا  شخپ 
ییامیپ هار  دـش و  لیطعت  زور  دـنچ  رازاب  .دـنتخادرپ  ییامیپ  هار  هب  تسا ،» مالـسا  فلاخم  یبالق ، مودـنارفر   » راعـش اـب  دـندمآرد و 

، نازرواشک نارگراک ، نایناحور ، نایوجـشناد ، مدرم ، ياه  هورگ  همه  ابیرقت  ییامیپ ، هار  نیا  رد  .دندش  ریگرد  سیلپ  اب  ناگدـننک 
(1) .دوب یشیامرف  تاحالصا  هدرپ  تشپ  ياه  هسیسد  اه و  هئطوت  زا  نانآ  یهاگآ  رگناشن  هک  .دنتشاد  تکرش  ...و  نایرازاب 

مق رد  یلو  دنتـسین ، فلاخم  هاش  اب  املع  هک  دهد  ناشن  مدرم  هب  ات  تفر  مق  هب  یـسرپ ، همه  ماجنا  زا  شیپ  هام ، نمهب  مراهچ  رد  هاش 
روخ و تفم  هایس و  عاجترا   » ار نایناحور  شنانخس ، رد  دش و  نیگشمخ  هاش  ور ، نیا  زا  .دماین  لمع  هب  هاش  زا  یلابقتـسا  هنوگ  چیه 

(2) .دنتسه هدوت » بزح  زا  رت  نیاخ  ربارب  دص  نویناحور   » درک مالعا  و  هدروخن » ناکت  تساه  لاس  ناشزغم  هک   » دناوخ یناسک »

يأر رد  مدرم  رت  شیب  .دـندرک  میرحت  ار  نآ  اـملع  یلو  تفرگ ، ماـجنا  نمهب 1341  رد 6  مودـنارفر  یمدرم  ياه  تفلاخم  همه  اـب 
یلو دنتشادن ، تکرش  يریگ 

ص 13. ج 2 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  - 1
نمهب 1341.  4 ناهیک ، تاعالطا و  ياه  همانزور  - 2
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دندرک و فیصوت  زیگناروش  دننام و  یب  ار  يأر  ياه  قودنص  ياپ  رد  مدرم  روضح  برغ ، هب  هتسباو  یجراخ  یلخاد و  ياه  هناسر 
يأر هاـجنپ  دـص و  رازه و  راـهچ  لـباقم  رد  قفاوم  يأر  رازه  دصـشش  نویلیم و  جـنپ  اـب  هاـشنهاش  يداهنـشیپ  لوصا  دـندرک  مـالعا 

.دنتفگ کیربت  يو  هب  ار  يزوریپ  نیا  دندوتس و  ار  هاش  ياهدرکلمع  ناتسلگنا  هکلم  يدنک و  .دیسر  یلم  بیوصت  هب  فلاخم 

رد يا  هداعلا  قوف  عضو  نآ ، لابند  هب  .دـندز  زاب  رـس  اهربنم  اهدجـسم و  هب  نتفر  زا  نویناـحور  اـملع و  دیـسر ، ارف  هک  ناـضمر  هاـم 
رد هاش  نآ ، زا  سپ  .دنکشب  ار  باصتعا  نیا  لدتعم ، ناملاع  زا  يرامش  اب  شزاس  هلیـسو  هب  تسناوت  هاش  یلو  دمآ ، دوجو  هب  روشک 

درمشرب و یگدنز  نوئش  مامت  زا  بهذم  نتشاذگ  رانک  ار  تفرشیپ  هب  ندیسر  هار  تسناد و  ادج  تسایس  زا  ار  نید  ینارنخس ، کی 
: درک ناونع 

(1) .دنک یم  يورشیپ  تعرس  لامک  اب  يزیر ، نوخ  نودب  ام  یلم  گرزب  بالقنا 

: دومرف بالط  هب  تلود  هاش و  نانخس  نتفرگ  رظن  رد  اب  ماما 

زا عافد  هار  رد  هک  یبیاصم  لمحت  يارب  تناها ، متش و  برض و  نتفر ، يزابرس  نتفر ، نادنز  ندش ، هتشک  يارب  دینک  هدامآ  ار  دوخ 
.دییامن تماقتسا  دینک و  هدامآ  ار  دوخ  .تسا  شیپ  رد  امش  يارب  لالقتسا  مالسا و 

يّدج میمصت  تیناحور  اب  ییورایور  يارب  نآ ، زا  سپ  زین  میژر  .درک  يا  هزات  هلحرم  دراو  ار  هزرابم  تضهن و  نانخـس ، نیا  اب  ماما 
.تفرگ

هّیضیف هسردم  هب  هلمح  . 4

هّیضیف هسردم  هب  هلمح  . 4

ترایز مق و  هب  ناریا  ناملسم  مدرم  ش ، لاس 1342 ه .  زورون  ندیسر  ارف  اب 

ص 19. ج 2 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  - 1
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عاضوا هب  هجوت  اب  دنبای و  روضح  یسدقم  ناکم  رد  لاس  لیوحت  مسارم  ماگنه  ات  دندوب  هدمآ  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح 
.دنشاب سامت  رد  نایناحور  عجارم و  اب  کیدزن  زا  روشک ، یسایس 

میژر و ياه  تیانج  ندرمـشرب  اب  درک و  مالعا  یمومع  يازع  ار  لاس  نآ  دـیع  هناعاجـش ، میمـصت  کـی  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 
نارتخد مازعا  هار  زا  هعماج  ندرک  دساف  لیئارسا ، اکیرما و  هب  ناریا  ندرک  هتسباو  هلمج  زا  همکاح ، هاگتسد  ياه  هسیـسد  اه و  هشقن 

رد ماما  رگا  .دـش  تردـق  زا  تلود  يریگ  هرانک  راتـساوخ  تیناحور ، مالـسا و  نآرق ، هب  میژر  تناها  يرابجا و  یماظن  تمدـخ  هب 
درک و یفرعم  اه  تنایخ  اـه و  تیاـنج  همه  لـماع  ار  همکاـح  هاگتـسد  دوخ  راـب  نیا  دوب ، هدـش  رو  هلمح  تلود  هب  نیـشیپ  ناـنخس 

.تساخرب هاش  يدادبتسا  میژر  اب  ور  رد  ور  هزرابم  هب  هناعاجش 

دـش هجوتم  ناهگان  تسا ، هدرک  بوکرـس  ار  فلاخم  هاوخ و  يدازآ  يادن  هنوگره  درک  یم  نامگ  هک  كاواس  همکاح و  هاگتـسد 
ياه نشج  مسارم  یتح  هک  دـندید  نانآ  .دـندرک  یم  رکف  اه  نآ  هک  تسا  نآ  زا  رتراد  هشیر  تیناحور ، هزرابم  اـه و  تفلاـخم  هک 

یم رترو  هلعـش  هتفر  هتفر  هزرابم  تضهن و  نیا  شتآ  تسا و  هدـش  لیدـبت  میژر  اب  تفلاخم  ياـه  ییآ  مهدرگ  مسارم و  هب  زین  یلم 
نینچ دنزاس و  بوکرـس  هشیمه  يارب  ار  تیناحور  ینعی  دننک ؛ شوماخ  همـشچرس  زا  ار  هلعـش  نیا  دـنتفرگ  میمـصت  نیاربانب ، .دوش 

رد دنتفرگ  میمـصت  نینچ  مه  .دـنا  هدرک  هلمح  دـندوب ، تاحالـصا  فلاخم  هک  ینایناحور  هب  ناناقهد  نارگراک و  هک  دـننک  ناونع 
.تفر دهاوخ  نایم  زا  دریگ ، رارق  هاش  دیفس  بالقنا  ربارب  رد  هک  یسک  ره  هورگ و  ره  هک  دننک  غیلبت  ناهج  رسارس 
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نآ یپ  رد  دندمآ و  مق  هب  دحاو  تکرش  ياه  سوبوتا  اب  ناناقهد  نارگراک و  سابل  رد  كاواس  رصانع  اه ، یـسررب  نیمه  ساسا  رب 
لاوش اب 25  ربارب  نیدرورف  مود  زور  رـصع  رد  .دنتخادرپ  ساسح  طاقن  هرـصاحم  هب  (1) و  دندش رهـش  دراو  یماظن  ياه  نویماک  اه ،

زا یکی  دـش و  رازگرب  هیـضیف  هسردـم  رد  يراوگوس  مسارم  دوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تداهـش  زورلاـس  هک  ق  1382 ه . 
هدرک ذوفن  سلجم  رد  هک  میژر  رـصانع  .تخادرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ياه  تبیـصم  رکذ  میژر و  هیلع  يرگاشفا  هب  ناـیناحور 

اهامن و ناقهد  نایم  يریگرد  .دنتخیر  مه  هب  ار  ینارنخس  مسارم  دندرک و  هتفشآ  ار  عاضوا  اج  یب  ياه  تاولص  نداتسرف  اب  دندوب ،
شتآ هب  اب  هاش  نارودزم  دندش  رو  هلمح  بالط  هب  دـندوب ، هدرک  هرـصاحم  ار  هسردـم  هک  میژر  نایماظن  تفرگرد و  مدرم  بالط و 

هد یمخز و  ار  یخرب  دنتخادنا و  نییاپ  هب  هسردم  يالاب  ياه  هقبط  زا  ار  نانآ  زا  يرامـش  اه ، هبلط  ياه  هرجح  اه و  باتک  ندیـشک 
.دمآرد میژر  لاغشا  هب  تیناحور  هزرابم  رگنس  دش و  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  هّیضیف  .دندرک  دیهش  زین  ار  رفن  اه 

يارب یگرزب  ییاوسر  دـش و  شرازگ  هداتفارود  ياهاتـسور  رد  یتح  ناریا  رـسارس  رد  میژر ، ياه  يرگ  یـشحو  اه و  تیاـنج  ربخ 
راتفر نیا  اهدادـیور ، قیقد  لیلحت  تسرد و  كرد  اب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دروآ  راـب  هب  دیفـس  بـالقنا  لـحارم  نیتسخن  رد  میژر 

هک یلاح  رد  درک ؛ دیدج  هلحرم  دراو  ار  هاش  هیلع  تلم  هزرابم  يا ، هیمالعا  رودـص  اب  درمـشرب و  تضهن  يارب  يزوریپ  ار  هنایـشحو 
تدش تلع  هب  نامز ، نیا  رد 
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ياوتف هیمـالعا ، نیا  رد  ماـما  .دـندوب  هدـش  دـیماان  يزوریپ  زا  هدروآ و  يور  هّیقت  هب  اـملع  زا  یخرب  یتح  میژر  ياـه  يرگ  یـشحو 
: درک مالعا  نومضم  نیا  اب  ار  شیوخ  یخیرات 

، ما هدرک  رضاح  امش  نیرومأم  ياه  هزینرـس  يارب  ار  دوخ  بلق  نونکا  نم  غلبام ... ) غلب  ولو   ) بجاو قیاقح  راهظا  تسا و  مارح  هیقت 
(1) .درک مهاوخن  رضاح  امش  ياه  يرابج  لباقم  رد  عوضخ  اه و  ییوگروز  یلوبق  يارب  یلو 

ماما .تشاد  او  ییایوپ  شبنج و  هب  ار  تیناحور  هژیو  هب  مدرم  همه  هک  دوب  يروتـسد  نیرت  نشور  نیرترثؤم و  ماـما  یخیراـت  ياوتف 
.میتداهش هدامآ  ام  هک  درک  مالعا  اراکشآ  تسناد و  دودرم  ار  ینیشن  بقع  رکف  میلست و  اوتف ، نیا  رد 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  يریگتسد   . 5

هللا همحر  ینیمخ  ماما  يریگتسد   . 5

تروص هب  ار  دوخ  يدادبتـسا  دـض  یـسایس و  ياه  تیلاعف  هاش ، دیفـس  بالقنا  یپ  رد  لاـس 1341 و  زا  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 
.دیشخب یم  هزات  ناج  مدرم  هزرابم  تیناحور و  تضهن  هب  دوخ  ياه  يرگاشفا  اه و  ینارنخـس  اب  دوب ، هدرک  زاغآ  هدش  يزیر  همانرب 

اب ترـضح  نآ  .درک  یفرعم  مدرم  هب  اه  یتخبدـب  همه  لماع  ار  هاش  دوخ  ماجنارـس  رتدـیدش ، رت و  هدـنبوک  ینایب  اب  هتفر  هتفر  ناشیا 
اب .تسناد  یم  یهاشنهاش  میژر  ینوگنرس  رد  ار  تاجن  هراچ و  هار  هاش ، هب  میقتـسم  هلمح  اب  دیدج و  هلحرم  تضهن  هب  ندرک  دراو 

شیوخ یمالـسا  تضهن  زاغآ  يارب  ار  زاس  خـیرات  هام  نیا  ماـما  دوب ، ربارب  ش  هامدادرخ 42 ه .  اـب  هک  ق  مرحم 82 ه .  ندیسر  ارف 
زا ار  مدرم  دـنزادرپب و  میژر  ياه  تیاـنج  يرگاـشفا  هب  اـهربنم  اهدجـسم و  رد  هک  داد  ماـغیپ  ناـیناحور  اـملع و  هب  دـید و  بساـنم 

تسا و مالسا  هجوتم  هک  ییاهرطخ 

صص 372 و 373. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1

دادرخ هدزناپ  مایق  همان  هژیو  يرادیب :  www.Ghaemiyeh.comزاغآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 34 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13328/AKS BARNAMEH/#content_note_24_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:25

زا درک و  یفرعم  مسینویهـص  ار  مالـسا  ناهج  رطخ  نیرت  گرزب  ناـشیا  .دـننک  هاـگآ  تسا ، هداد  رارق  فدـه  ار  تیناـحور  نآرق و 
.تشادرب هدرپ  مالسا ، نانمشد  لیئارسا و  اب  میژر  ناهنپ  هطبار 

رد یمدرم  ياه  هورگ  همه  هک  یناگمه  شزیخ  کی  رد  مدرم  داتفا و  هار  هب  يرـسارس  ياه  ییامیپ  هار  ماما ، ياه  يرگاـشفا  یپ  رد 
نینط روشک  رسارس  نامـسآ  رد  هاش » رب  گرم   » راعـش راب ، نیلوا  يارب  دندروآرد و  هزرل  هب  ار  میژر  ياه  هیاپ  دنتـشاد ، تکرـش  نآ 

.دنک نیگنر  مدرم  نوخ  اب  ار  دوخ  دیفس  بالقنا  ات  تخادرپ  مدرم  راتشک  هب  یماظن  يورین  زا  يریگ  هرهب  اب  زین  میژر  .تخادنا 

.تسناد تضهن  يربهر  يریگتسد  ار  مدرم  مایق  یبوکرـس  اکیرما و  عفانم  ظفح  هار  اهنت  میژر  یمدرم ، ياه  ضارتعا  نتفای  تّدش  اب 
رد یتینما  ياهورین  نیاربانب ، .دـهد  ناـیاپ  مدرم  تازراـبم  هب  هشیمه ، يارب  نکمم و  تروص  ره  هب  اـت  دـمآرب  نآ  یپ  رد  ور ، نیا  زا 

.دندرب نارهت  هب  دندرک و  ریگتسد  ار  مدرم  ربهر  بش ، یکیرات  رد  دندروآ و  شروی  ماما  لزنم  هب  دادرخ 42  بش 15 

هدش نیگمشخ  دوخ  عجرم  يریگتسد  ربخ  ندینش  زا  هک  ناملسم  مدرم  .دیچیپ  روشک  رسارس  رد  ماما  يریگتـسد  ربخ  زور  نآ  حبص 
يربهر رس  تشپ  هک  دنداد  ناشن  یبالقنا  تکرح  نیا  رد  مدرم  .دنداد  رس  ینیمخ » ای  گرم  ای   » دایرف دنتخیر و  اه  نابایخ  هب  دندوب ،

.دریگ یم  همشچرس  ناش  یبلق  رواب  نامیا و  زا  اه ، نآ  هزرابم  تضهن و  دنا و  هداتسیا  راوتسا  مکحم و  ناش ،

.تفرگ ارف  ار  ناریا  رسارس  دادرخ ، عولط 15  اب  تخاس و  رو  هلعـش  ار  مدرم  مشخ  شتآ  هک  دوب  يا  هقرج  نیرخآ  ماما ، يریگتـسد 
هدمآ راتفرگ  رگمتس  نامکاح  نادنز  رد  نانآ  ربهر  عجرم و  هک  دوبن  ریذپ  لمحت  ناریا  ناملسم  مدرم  يارب 
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رد مدرم  .دش  یمن  مک  یطیارـش  چیه  رد  دوب ، یمالـسا  ياهرواب  یبهذم و  نامیا  ساسا  رب  هک  ناشربهر  هب  مدرم  هقالع  اریز  دـشاب ؛
يدـیما دـشخب ، ییاـهر  دادبتـسا  تسد  زا  ار  روـشک  دـناوتب  هک  يرگید  سک  هب  هللا  هـمحر  ینیمخ  ماـما  زج  هـب  یناـمز  طیارـش  نآ 

.دندش ناشربهر  طرش  دیق و  یب  يدازآ  راتساوخ  نیاربانب ، .دنتشادن 

دادرخ مایق 15  زاغآ  للع  ب )

هراشا

دادرخ مایق 15  زاغآ  للع  ب )

اه لصف  ریز 

دادبتسا . 1

ییادز نید  يارب  میژر  شالت  . 2

يراب دنب و  یب  داسف و  جاور  . 3

لیئارسا اب  هطبار  يرارقرب  . 4

ناگناگیب هب  یگتسباو  . 5

مدرم یهاگآ  يرادیب و  دشر   . 6

دادبتسا . 1

دادبتسا . 1

یم اپرب  اه  ملق  نتـسکش  ناگدازآ و  ندرک  ریجنز  ياهب  هب  اه و  هدوت  رامعتـسا  متـس و  ناقفخ ، ساسا  رب  يدادبتـسا  ياـه  تموکح 
یگراچیب و تلفغ و  یهابت و  رب  شماود  هک  دوب  یهاشداپ  يدادبتـسا و  ياه  تموکح  زراـب  هنومن  ناریا  یهاـشداپ  تموکح  .دوش 

ياول ریز  ار  دوخ  ياه  لواپچ  اه و  تنایخ  دزادرپب ، يرگتراـغ  هب  رت  شیب  هک  نیا  يارب  يدادبتـسا  میژر  نیا  .دوزفا  یم  مدرم  جـنر 
، هاش يدادبتسا  میژر  ياه  يرگ  لواپچ  .دنک  يریگولج  شخب  يدازآ  ياه  شبنج  زا  ات  درک  یم  ناهنپ  تاحالصا  دیفس و  بالقنا 

.دناشک هزرابم  فص  هب  تشاد و  او  شزیخ  هب  یهاش  متس  میژر  هیلع  ار  ناریا  هدازآ  ناملسم و  مدرم  هک  دوب  یمهم  لیالد  زا 

نافلاخم هب  ار  مدرم  يدادبتـسا  دـض  ینید و  تازرابم  لـیلد  زین  قرـش  برغ و  هب  هتـسباو  یجراـخ  یلخاد و  ياـه  هناـسر  لـفاحم و 
زاس هنیمز  اه  نیا  همه  هک  نیا  تسا  مّلـسم  هچ  نآ  .دـنداد  یم  تبـسن  هاش  دیفـس  بالقنا  نانز و  هب  يأر  قح  یـضرا و  تاحالـصا 
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تلع زا  میهد و  تبسن  دراوم  نآ  هب  هرسکی  ار  اه  تلع  مامت  هک  تسا  يرگن  هداس  یلو  دش ، دادرخ  رد 15  یمدرم  هدرتسگ  تکرح 
لفاغ یلصا 
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هب ياه  ضارتعا  هک  دیسر  یم  رظن  هب  دیعب  تسا ، هتفر  رتارف  هزادنا  زا  یتلادع  یب  متـس و  هک  دوبن  مدرم  رد  ساسحا  نیا  رگا  .میوش 
(1) .دریگب لکش  میژر  هیلع  یگدرتسگ ، نآ 

ناـشیا .میهد  یم  همادا  تشاد ، هدـهعرب  ار  گرزب  تضهن  نیا  يربهر  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  نانخـس  اـب  هنیمز  نیا  رد  ار  نخس 
: دنک یم  نایب  نینچ  ار  يولهپ  تموکح  دض  رب  ناریا  مدرم  مایق  تلع  ناریا ، رد  يوروش  ریفس  هب  باطخ 

اضردـمحم و مدآ ، نیا  راشف  تحت  ام  .میدـید  يدایز  ياه  تبیـصم  يولهپ ، ینوناـق  ریغ  تنطلـس  هلاـس  دـنچ  هاـجنپ و  لوط  رد  اـم 
نیا زا  ام  تلم  .دوب  مورحم  حیحـص  لالقتـسا  زا  ام  روشک  .دوب  مورحم  اه  يدازآ  همه  زا  ام  تلم  .میدید  يدایز  تامدـص  شردـپ ،

(2) .درک مایق  دمآ و  ناج  هب  ملاظم 

ییادز نید  يارب  میژر  شالت  . 2

ییادز نید  يارب  میژر  شالت  . 2

مالـسا هک  تساه  نرق  نایناریا  .تسا  نآ  یمالـسا  ياهرواب  یقالخا و  ياـه  یگژیو  ناریا ، مدرم  یگنهرف  یتیوه و  هبنج  نیرت  مهم 
.دنا هدیسر  ییافوکش  هب  هدروآ و  دیدپ  یناشخرد  راثآ  دنا و  هتفریذپ  شیوخ  یناگدنز  ندمت و  يانب  ریز  ناونع  هب  ار 

یمالسا گنهرف  نآ ، زا  رت  مهم  نایناریا و  یلم  ثاریم  گنهرف و  تفای ، طلـست  روشک  نیا  رب  هک  دادرم  ياتدوک 28  زا  سپ  اکیرما 
تلم تفرگ  میمصت  نیاربانب ، .تفای  شیوخ  يرامعتسا  ياهدرکلمع  ربارب  رد  دس  نیرت  گرزب  ار  نانآ  بهذم  و 

اـضردمحم نادرگرب : يولهپ ، هلـسلس  نایاپ  ات  تیطورـشم  زا  ناریا  یـسایس  داـصتقا  نارگید ، نویاـمه و  ناـیزوتاک  یلعدـمحم  - 1
ص 273. ج 2 ، ، 1372 زکرم ، رشن  نارهت ، يزیزع ، زیبماک  یسیفن و 

ص 114. ج 5 ، ، 1361 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  رون ، هفیحص  - 2
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هک ار  یموسر  بادآ و  اه و  ّتنـس  ای  دزاس  نآ  نیزگیاج  ار  یبرغ  گنهرف  دـنک و  یهت  اه  شزرا  بهذـم و  گـنهرف و  زا  ار  ناریا 
جاور ناریا  رد  ار  یبرغ  نویـسازینردم  تفاـی  تیرومأـم  هاـش  ساـسا ، نیمه  رب  .دـهد  جـیورت  تسا ، یمالـسا  ياـه  شزرا  فلاـخم 

(1) .دهد

تکرح نیرت  هتسجرب  .دنزب  تسد  يروف  ياه  مادقا  هب  یمالسا ، ياه  شزرا  نید و  ندرب  نایم  زا  يارب  تفای  تیرومأم  میژر  يراب ،
روشک یسایس  هنحـص  زا  ینوناق  هار  زا  نآرق  مالـسا و  نآ ، رد  هک  دوب  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال  بیوصت  نانآ ، ینید  دض 
نیمه رب  .دـندرک  زاغآ  دوب ، يرامعتـسا  ياه  تکرح  هار  ّدـس  هشیمه  هک  تیناحور  هیلع  ار  يدـیدش  هزرابم  نانآ  .دـش  یم  فذـح 

دـنراد و زاـب  میژر  درکلمع  هب  ضارتعا  زا  ار  ناـیناحور  رادـم و  نید  مدرم  اـت  دـندرک  جـیورت  ار  تسایـس  زا  نید  ییادـج  ساـسا ،
دوب ییاه  هویـش  زا  یکی  شناد » هاپـس   » .دنراذگب رانک  یعامتجا  ياه  تیلاعف  زا  تسرپ  هنهک  عجترم و  بسچرب  اب  ار  دوخ  نافلاخم 
قیرط زا  هک  تخادـنا  هار  هب  مدرم  يداقتعا  ینید و  ینابم  ندرب  نایم  زا  ینید و  نارکف  نشور  تیناـحور و  فیعـضت  يارب  میژر  هک 

نید هیارا  اب  ات  درک  یم  راپـسهر  سرادم  اهدجـسم و  هب  یگنهرف  ینید و  غّلبم  تیناحور و  سابل  رد  ار  دوخ  هب  هتـسباو  رـصانع  نآ ،
یمظعلا هّللا  تیآ  تشذگرد  زا  سپ  یتح  .دربب  نایم  زا  ار  تلم  يزیتسرامعتـسا  يزیتس و  متـس  هیحور  هدش ، خسم  هدـش و  فیرحت 

قارع رد  میکح  نسحم  دیس  یمظعلا  هّللا  تیآ  هب  یتیلست  مایپ  هناضرغم ، مادقا  کی  رد  هاش  يدرجورب ،

ص 148. متفه ، رتفد  دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  - 1
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.دنک فیعضت  ناریا  رد  ار  تیناحور  هاگیاپ  دهد و  لاقتنا  روشک  نآ  هب  ار  هعیش  تیعجرم  ات  داتسرف 

يراب دنب و  یب  داسف و  جاور  . 3

يراب دنب و  یب  داسف و  جاور  . 3

دـنب و یب  داسف و  جاور  تفرگ ، شیپ  رد  یمالـسا  ياه  شزرا  ینید و  ینابم  ندرب  ناـیم  زا  يارب  میژر  هک  ییاـه  هار  زا  رگید  یکی 
.دوب هعماج  ناناوج  نایم  رد  يراب 

خیرات لوط  رد  يدادبتسا  يرامعتـسا و  ياه  تسایـس  عنام  نیرت  گرزب  هک  ناریا  رد  تناید  بهذم و  هشیر  ندناکـشخ  يارب  میژر 
هب میژر  دیلپ ، تسایـس  نیا  يارجا  يارب  .دید  یم  هعماج  رد  يراب  دـنب و  یب  داسف و  شرتسگ  ار  هار  نیرترثؤم  نیرتهب و  دوب ، روشک 

رشق یکی ، دید : یم  بسانم  راک  نیا  يارب  ار  رشق  ود  نیا  درک و  یم  يراذگ  هیامرس  ناریا  هعماج  زا  رشق  ود  يور  اکیرما ، شرافس 
.یناریا ناوناب  يرگید ، ناوج و 

یفارحنا یفرـصم و  گنهرف  شریذـپ  يارب  یبوخ  لماع  دراد ، هک  یـشورخ  شوج و  اه و  هزیگنا  اـه ، شیارگ  لـیلد  هب  ناوج  رـشق 
نانز رـشق  يارب  نینچ  مه  .دندیـشک  یهابت  داسف و  هب  ار  ناناوج  ینارذگ ، شوخ  یحیرفت و  زکارم  داجیا  اب  ور ، نیا  زا  .تسا  برغ 

يرادا و ياـهراک  رد  ناـنز  نازرا  يورین  زا  هدافتـسا  رب  نوزفا  هک  دوب  رکف  نیا  رد  میژر  .دـندرک  يزیر  حرط  يا  هژیو  ياـه  هماـنرب 
زا یمین  هک  نیا  رب  نوزفا  نانز  نوچ  .دـنک  هنیداهن  هعماج  رد  رتدوز  ار  یبرغ  ياه  شزرا  دـناوت  یم  هورگ  نیا  هلیـسو  هب  يداـصتقا ،

ششوپ قالخا و  راتفر و  رییغت  دندوب و  روشک  هدنیآ  لسن  نادنزرف و  شرورپ  تیبرت و  نوناک  دنداد ، یم  لیکشت  ار  روشک  ّتیعمج 
نز و طباور  هک  دنتسناد  یم  یبوخ  هب  اه  نآ  .تشاد  یپ  رد  ار  هعماج  ياه  شزرا  یلک  راتخاس  ینوگرگد  تقیقح ، رد  هورگ ، نیا 

ساسا رب  ناریا  رد  درم 
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(1) .دسرب دوخ  فدـه  هب  یبرغ  نویـسازینردم  ات  دـنوش  نوگرگد  اه  نآ  همه  دـیاب  تسا و  راوتـسا  یمالـسا  ياه  شزرا  اهرایعم و 
تکرـش دوخ  باجح  یب  نانز  هارمه  اه  نشج  اه و  مسارم  رد  ات  تساوخ  یم  اه  هناخراک  اه و  نامزاس  اـهداهن و  ناریدـم  زا  میژر 

گرزب و ندمت  ياه  هزاورد  هب  ندیسر  تفرشیپ و  هناشن  ندش ، اه  یبرغ  لکش  مه  گنر و  مه  هک  دوب  ماخ  رکف  نیا  رد  هاش  .دننک 
! تسا نردم 

يربـک بنیز  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاـف  زین  یناریا  ناملـسم  ناـنز  يوگلا  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  ناریا ، نادرم  يوگلا 
، هجیتن رد  .دـندوب  یبرغ  نانز  يدوویلاه و  ناگـشیپرنه  درک ، یم  یفرعم  میژر  هک  ییاهوگلا  اه و  شزرا  یلو  دـندوب ، مالـسلااهیلع 
، نیـشیپ ياهرواب  مالـسا و  اب  اکیرما  هاش و  نویـسازینردم  داضت  دوب و  هدش  يدـیدش  یتیوه  نارحب  راتفرگ  زور  نآ  رد  ناریا  هعماج 
هب دوب ، هتشاذگ  یفرژ  ریثأت  دارفا ، تیـصخش  حور و  رد  یتح  هداوناخ و  درم و  نز و  طباور  يداصتقا و  یـسایس _  ياه  تیلاعف  رد 
ات دندوب  يا  هقرج  راظتنا  رد  مدرم  نیاربانب ، .دوب  هدروآ  دـیدپ  ار  يرایـسب  یناور  ياه  لالتخا  یبصع و  ياه  يریگرد  هک  يا  هنوگ 

اه و شزرا  دنتـسناوت  مدرم  داد و  خر  دادرخ  رد 15  مدرم  یناگمه  شزیخ  اب  رما ، نیا  دـنبای و  زاـب  ار  شیوخ  هتفر  تسد  زا  تیوه 
خیراـت رد  ناـش  ینارنخــس  رد  هللا  هـمحر  ینیمخ  ماـما  .دـنراذگب  راـنک  دوـب ، داـضت  رد  اـه  نآ  راـتفر  حور و  اـب  هـک  ار  ییاـهوگلا 

: دیامرف یم  دناد و  یم  هعماج  رد  داسف  جاور  ار  مدرم  مایق  للع  زا  یکی   18/11/62

ردق نیا  داسف  زکارم  .تشادن  اصحا  هک  دوب  دایز  ردق  نیا  روشک  نیا  رد  اشحف  زکارم  .درک  دساف  ار  ام  ياه  ناوج  اضردـمحم ) ... )
داسف هب  ار  ام  ياه  ناوج  هک  دوب 

ص 149. متفه ، رتفد  دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  - 1
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كرابت و يادخ  دمآ و  ناج  هب  ام  تلم  هک  دندرک  يراک  .دندوب  ردـخم  داوم  كایرت و  نییوره ، شورف  لماع  اه  نآ  دوخ  .دـناشک 
(1) .دندرک مایق  تشاذگ و  تنم  تلم  نیا  رب  یلاعت 

لیئارسا اب  هطبار  يرارقرب  . 4

لیئارسا اب  هطبار  يرارقرب  . 4

هلمج زا  ناریا  .دوب  لیئارـسا  اب  يولهپ  میژر  گنتاگنت  هطبار  شرتسگ  دیـشخب ، تعرـس  ار  مدرم  تضهن  دـنور  هک  یلماوع  رگید  زا 
، نآ یپ  رد  تخانش و  تیمـسر  هب  ار  لیئارـسا  میژر  ش ، لاس 1339 ه .  رد  اکیرما  ياه  تسایـس  زا  يوریپ  هب  هک  دوب  ییاـهروشک 

(2) .دش عطق  رصم  اب  ناریا  طباور 

قیرط زا  اه و  هناخ  ترازو  حطـس  رد  طباور  نیا  دـنچره  دنتـشاد ، یکیدزن  یتاعالطا  یماظن و  يداـصتقا ، طـباور  لیئارـسا  ناریا و 
هب تقوم  دودـحم و  تروص  هب  ار  لیئارـسا  اکیرما ، ياه  تسایـس  زا  يوریپ  هب  ناریا  ینعی  دوب ؛ وتکافود »  » حالطـصا هب  دوبن و  ریفس 

هدـهع رب  ار  لیئارـسا  هب  نایدوهی  لاقتنا  دوب و  يدوهی  نامزاس  کی  هک  ار  دوهی » سناژآ  ، » ناریا رد  لیئارـسا  .دوب  هتخانـش  تیمـسر 
ظفح رتفد   » ماـن هب  يرتـفد  روشک ، نآ  ترافـس  رد  (3) و  دوب لیئارـسا  رد  ناریا  عفاـنم  ظـفاح  زین  سیئوـس  تلود  .درک  ریاد  تشاد ،

راپسهر لیئارسا  هب  هاش ) یسوساج  نامزاس   ) كاواس نارومأم  شترا و  نارسفا  زا  يرایسب  .درک  یم  تیلاعف  لیئارسا » رد  ناریا  عفانم 
ار مزال  یتاعالطا  ياه  هبرجت  یماظن و  ياه  شزومآ  ات  دندش  یم 

ص 220. ج 18 ، رون ، هفیحص  - 1
ص 411. ج 2 ، ناریا ، یسایس  داصتقا  - 2

ص 168. ج 2 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  - 3
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شزومآ هب  ناریا ، رد  داـسوم »  » لیئارـسا یـسوساج  ناـمزاس  یتاـعالطا  نارومأـم  زا  يداـیز  رامـش  نینچ  مه  .دـنزومایب  اـج  نآ  رد 
لخاد رد  یلییارـسا  دض  تاساسحا  لیلد  هب  لیئارـسا و  اب  بارعا  ياه  گنج  ببـس  هب  میژر  یلو  دـندوب ، لوغـشم  كاواس  نارومأم 

.تشادن ار  لیئارسا  اب  دوخ  طباور  ندرک  راکشآ  تأرج  نامز ، نآ  رد  روشک ،

نیمأت نیرت  یلـصا  لیئارـسا ، هیلع  بارعا  یتفن  میرحت  دوجو  اب  ناریا  .دنتـشاد  یکیدزن  طباور  لیئارـسا  ناریا و  زین  يداـصتقا  رظن  زا 
دندرک و یم  تیاده  ار  يزرواشک  ياه  حرط  ناریا ، رد  روشک  نآ  يزرواشک  ناسانـشراک  زا  يرایـسب  .دوب  روشک  نآ  تفن  هدننک 

(1) .دیسر یم  شورف  هب  دش و  یم  ناریا  دراو  هوبنا  تروص  هب  روشک  نآ  يزرواشک  ياه  هدروآرف 

تقیقح رد  هک  ار  هلاس  ياه 2500  نشج  میژر  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ، يدایز  ذوفن  ناریا  رد  لیئارسا  یگنهرف ، ظاحل  زا  نینچ  مه 
تـشگزاب شوروک و  تسد  هب  دوهی  موق  يدازآ  تبـسانم  هب  دنتـشاد  دصق  نایدوهی  .درک  رازگرب  ناریا  رد  دوب ، يدوهی  نشج  کی 

! دش مدق  شیپ  هنیمز ، نیا  رد  زین  ناریا  هاش  .دنریگب  نشج  میلشروا  هب  دوهی  موق 

: تفگ زاریش  نایدوهی  اب  يا  هسلج  رد  اه ، نشج  نیا  يرازگرب  نامز  تدم  رد  میلشروا  رهش  نمجنا  سیئر 

هلاس نشج 2500  هک  ملاح  شوخ  میوگ و  یم  مالس  ناریا  تلم  ربهر و  هب  لیئارسا ، تلم  درف  درف  فرط  زا  نم 

چ ، 1369 یمالـسا ، داشرا  ترازو  سیراپ ، هب  ترجه  زاغآ  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یـسایس  همان  یگدنز  یبجر ، نسحدمحم  - 1
ص 246. ، 1

دادرخ هدزناپ  مایق  همان  هژیو  يرادیب :  www.Ghaemiyeh.comزاغآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 43 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13328/AKS BARNAMEH/#content_note_32_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:33

(1) .دش رازگرب  ناریا  ردق  یلاع  دنمدرخ و  ربهر  تسد  هب 

ناسانـشراک رواـب  هب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  درب ؛ یپ  ناریا  رد  لیئارـسا  ذوـفن  نازیم  هب  ناوـت  یم  دـش ، هـتفگ  هـچ  نآ  هـب  هجوـت  اـب 
.تسا مالسا  ناهج  يارب  رطخ  نیرت  گرزب  مسینویهص  هدیدپ  ناملسم ،

نانآ قیرط  زا  ناریا  ناملسم  مدرم  دندوب و  هدنهانپ  ناریا  فلتخم  قطانم  رد  ینیطسلف  ناگراوآ  زا  یهورگ  يدیـشروخ ، ههد 30  رد 
یم شرتسگ  ناریا  رد  یلیئارسا  دض  تاساسحا  ور ، نیا  زا  .دندش  یم  انشآ  داد ، یم  ماجنا  نیطسلف  رد  لیئارـسا  هک  ییاه  تیانج  اب 

يدوبان يارب  ناریا  رد  لیئارـسا  ياـه  هئطوت  زا  ناـشیاه ، يرگاـشفا  اـب  ماـما ، اـه  نآ  سأر  رد  دـیلقت و  عجارم  نآ ، رب  نوزفا  .تفاـی 
تیناحور هعماـج  هیمـالعا  رد  .دـندناسر  یم  مدرم  شوگ  هب  ار  لیئارـسا  رطخ  دنتـشاد و  یمرب  هدرپ  روشک ، نیا  بهذـم  گـنهرف و 

: تسا هدمآ  دش ، رشتنم  لاس 42  هام  دادرخ  رد  هک  ناریا 

مامت رد  اه  نآ  ذوفن  زور  هب  زور  هدرک و  هنخر  تکلمم  ساسح  ياه  هاگتـسد  رد  دنتـسه ، تکلمم  رد  لیئارـسا  نالالد  هک  ناـییاهب 
هک تساوسر  هدـننز و  يردـق  هب  تامادـقا  نیا  .ددرگ  یم  رتدایز  تلود  تأیه  یتح  یتاغیلبت و  ياه  هاگتـسد  اصوصخم  اه  تمـسق 
یم یفرعم  لیئارـسا  هقطنم  ار  یبرع  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  نایناریا  هلحم  لیئارـسا و  لـالد  ار  ناریا  تلود  یمالـسا ، ياـه  تلود 

لاّمع ذوفن  دریذپب و  ناریا  ناناملسم  يارب  ار  گرزب  گنن  نیا  دناوت  یمن  زگره  تیناحور  .دننک 

، ناریا یهاشنهاش  داـینب  هلاـس  ياـه 2500  نشج  لـماک  هماـنرب  زا : هـتفرگرب  ص 264 ، ناریا ، رد  ییـالو  تیندــم  ياـه  هفلؤـم  - 1
ص 183. اه ، نشج  يزکرم  هناخریبد  تاراشتنا 
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(1) .دنک لمحت  دوخ  تکلمم  رد  ار  ناییاهب  ینعی  اه  نآ  نالالد  مسینویهص و 

.دوزفا یم  نانآ  مشخ  رب  دوب و  هدرک  راد  هحیرج  تدش  هب  ار  مدرم  تاساسحا  یمالسا ، دض  روشک  کی  اب  هاش  هطبار  نیاربانب ،

ناگناگیب هب  یگتسباو  . 5

ناگناگیب هب  یگتسباو  . 5

کیژتارتسا و تیعقوم  لیلد  هب  ناریا  دـمآ ، دـیدپ  سوسحم  ییارآ  فص  قرـش  برغ و  كولب  نایم  هک  مود  یناهج  گـنج  زا  سپ 
دوخ هطلـس  میکحت  شرتسگ و  يارب  اکیرمآ  .تفرگ  رارق  اکیرما  هجوت  دروم  یتفن ، ینغ  عبانم  نتـشاد  هقطنم و  رد  دوخ  کـیتلپوئژ 

يارجا رب  هاش  نیاربانب ، .دروآ  یم  دـیدپ  یـساسا  ياه  ینوگرگد  ناریا  یعاـمتجا  يداـصتقا و  یـسایس ، راـتخاس  رد  دـیاب  ناریا  رد 
.دنک هتسباو  اکیرما  برغ و  هب  ار  ناریا  تهج ، ره  زا  ات  درک  یم  يراشفاپ  ناریا  رد  ییاکیرما  تاحالصا 

، نانآ ياهروتسد  زا  یچیپرس  تروص  رد  هک  درک  یم  دیدهت  ار  هاش  اراکشآ  اکیرما  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  اکیرما  هب  ناریا  یگتسباو 
هب روشک  یـسایس  هنحـص  رد  یتدـم  يارب  ار  ینیما  یلع  هک  هنوگ  نامه  دروایب ، راـک  يور  ار  يرگید  هرهم  دـناوت  یم  دیفـس  خاـک 

.دندرک مهارف  ار  هاش  ینارگن  هنیمز  دنروآ و  راک  يور  هاش  بیقر  ناونع 

روشک نآ  رد  ای  ناشتالیـصحت ، نایاپ  زا  سپ  دـندناوخ و  یم  سرد  اکیرما  رد  ناریا  نایوجـشناد  زا  يرایـسب  زین  یگنهرف  هنیمز  رد 
ناریا و رد  برغ  ياه  هرهم  هب  اه  نآ  زا  یضعب  دندروآ و  یم  ناغمرا  هب  دوخ  اب  ار  یبرغ  گنهرف  اه و  شزرا  ای  دندش  یم  راگدنام 

همه .دندش  یم  لیدبت  نانآ  ياه  تسایس  ور  هلابند 

ص 137. ج 4 ، ناریا ، نویناحور  تضهن  - 1
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ياهراک نیرت  کچوک  ماجنا  رد  هاش  تفرگ و  یم  تروص  یماظن  يداصتقا و  طباور  بلاق  رد  ناریا  رد  اـکیرما  یـسوساج  لـیاسم 
تشاد و يریگ  مشچ  شیازفا  هنالاس  روشک  یماظن  هجدوب  نینچ  مه   (1) .تساوخ یم  ییامنهار  درک و  یم  تروشم  نانآ  اب  روشک 

.دش یم  ناریا  دراو  روشک ، نیا  یماظن  ناراشتسم  هارمه  هب  اکیرما  یماظن  تازیهجت  اه و  حالس  لاس  ره 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  ییاکیرما  راگن  همانزور  یسایس و  رّسفم  نپیل ، رتلاو 

هاش تموکح  رارقتـسا  فده  هکلب  تسین ، یناهج  گنج  کی  رد  روشک  نیا  کیژتارتسا  تیمها  ناریا ، زا  ام  ینابیتشپ  یلـصا  لیلد 
(2) .دریگب رارق  ام  يافواب  ناتسود  رامش  رد  دشاب و  ام  قفاوم  ات  تسا 

راک هک  یناریا  یماظن  ياه  نامزاس  رگید  سیلپ و  يرمرادناژ ، تایلمع  رد  میقتـسم  روط  هب  دـندوب ، ناریا  رد  هک  ییاکیرما  نایماظن 
نیا روضح  هب  هاش  ماود  .دنتسج  یم  تکرش  هنالاعف  دوب ، یهاشنهاش  ماظن  ظفح  هاش و  اب  تفلاخم  هنوگره  یبوکرـس  اه  نآ  یلـصا 
راشف تحت  تّدـش  هب  هک  نیا  هژیو  هب  .داد  یم  اه  نآ  هب  ار  يزایتما  هنوگره  هاش  ور ، نیا  زا  تشاد و  یگتـسب  ییاـکیرما  ناراشتـسم 

دنفسا رد  هک   (3) نویسالوتیپاک زایتما  داهنشیپ  اتسار ، نیا  رد  .دربب  شیپ  ار  تاحالصا  ات  دوب  اکیرما 

ص 176. ج 2 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  - 1
ص 114. ، 1358 یقارن ، يدهم  نادرگرب : هاش ، دض  رب  ناریا  ناژ ، هیرول  یقوراف و  دمحا  - 2

عوبتم تلود  تیمکاح  تحت  هرمعتـسم ، ياهروشک  هب  دورو  زا  سپ  يرامعتـسا  ياه  تلود  نادنورهـش  دادرارق ، نیا  بجوم  هب  - 3
.تشادن ار  يرامعتسا  تلود  راکاطخ  دارفا  بیقعت  همکاحم و  قح  هجو  چیه  هب  هطلس  ریز  تلود  دندنام و  یم  یقاب  شیوخ 
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بیوصت مَلَع  تلود  رد  ادص  رـس و  نودب  هام 1342  رهم  رد 13  دوب ، هدـش  هداد  ناریا  تلود  هب  اکیرما  ترافـس  يوس  زا  هام 1340 
نیا .دیسر  یلم  ياروش  بیوصت  هب  تفر و  سلجم  هب  روصنم  یلعنسح  يریزو  تسخن  نامز  رد  هام 1343 ، رهم  رد 21  سپس  دش و 

(1) .تشاد یپ  رد  هاش  ناریا و  يارب  ار  یهایسور  گنن و  نیرت  گرزب  رما 

یناهج مسینویهـص  برغ و  مسیلایرپما  ناماد  هب  یتسد  ود  ار  ناریا  دوب و  هدرک  لاـمیاپ  ار  تکلمم  لالقتـسا  هک  هاـش  ياـهدرکلمع 
رد دندز و  زاب  رـس  هطلـس  شریذـپ  گنن  زا  زین  ناریا  هاوخ  يدازآ  مدرم  .دـش  ور  هبور  عجارم  املع و  دـیدش  تفلاخم  اب  دوب ، هدرپس 

.دنتفگ هن »  » یجراخ یلخاد و  رامعتسا  هب  يرسارس ، شزیخ  کی 

مدرم یهاگآ  يرادیب و  دشر   . 6

مدرم یهاگآ  يرادیب و  دشر   . 6

زا مدرم  یعامتجا  یـسایس _  تاعالطا  اه و  یهاگآ  نتفر  الاب  دریگب ، لکـش  دادرخ  یمدرم 15  مایق  دش  ببـس  هک  یمهم  لیالد  زا 
هدش زاغآ  یناشاک  مساقلاوبادیـس  هّللا  تیآ  ياه  تیلاعف  اب  نامز  مه  یهاگآ  دـشر  نیا  .دوب  یناهج  ياه  تسایـس  روشک و  عاضوا 

دیهـش دندش ، یم  هتـشک  دنتـساخ و  یمرب  هزرابم  هب  رامعتـسا  دادبتـسا و  ربارب  رد  هک  ار  یناسک  تداهـش ، هلأسم  حرط  اب  ناشیا  .دوب 
.درک نییبت  مدرم  يارب  ار  دیهش  هاگیاج  دیمان و 

اب نایناحور  طابترا  هب  هجوت  اب  .دوب  تسایـس  رد  نایناحور  املع و  تلاخد  دوزفا ، یم  مدرم  یهاگآ  حطـس  رب  هک  ییاهراک  هلمج  زا 
خیش یسلجم ، رد  لاثم ، يارب  .دندش  یم  ربخاب  تلود  ياه  تسایـس  زا  اه  نآ  دیـسر و  یم  مدرم  شوگ  هب  لیاسم  دوز  یلیخ  مدرم ،

زا روشک  یتفن  عبانم  تراغ  هلأسم  هب  یفجن  دومحم 

ص 243. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یسایس  یگدنز  - 1
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: دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  يرورض  ریغ  تادراو  يرامعتسا و  ياه  تلود  يوس 

.تسا يرگید  تسد  روـشک  عباـنم  .دـننک  یم  روـشک  دراو  كداـبداب  لـثم  ییاـهزیچ  ضوـع  رد  دـنرب و  یم  ار  اـم  ریاـخذ  تـفن و 
یم هتکید  شیارب  ار  اـه  فرح  همه  دراد ، روـشک  زا  جراـخ  هب  هک  ییاـه  ترفاـسم  رد  هاـش  .تسا  یبـنجا  تسد  روـشک  تشوـنرس 

(1) .دننک

مه .دنک  یم  درط  دنشاب ، توافت  یب  رگیدکی  روما  هب  هک  ار  یناسک  مالـسا  .تسا  یعیـش » یمالـسا _  تیوه   » نتـشاد رگید ، دروم 
یم هراومه  میژر  .درامـش  یم  مزال  یعامتجا  یگدنز  يارب  یمومع  هفیظو  ناونع  هب  ار  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » لصا نینچ 
ماما .دراد  هاگن  تلفغ  رد  ار  ناناملـسم  دربب و  نایم  زا  ار  یـساسا  لصا  نیا  تسایـس ،» زا  نید  ییادـج   » تسایـس غیلبت  اب  ات  دیـشوک 

یگشیمه کشخ  ياهرواب  يرهاظ و  ياه  تدابع  ماجنا  هک  درک  نشور  ار  هتکن  نیا  یـسایس ، هنحـص  هب  دورو  اب  هللا  همحر  ینیمخ 
ار هیقت  دوخ ، یخیرات  ياوتف  رودص  اب  نیاربانب ، .تسا  مالسا  فالخ  رامعتسا ، دادبتسا و  هطلس  هب  نداد  نت  تسین و  یناملـسم  طرش 

.تخاس يا  هزات  هلحرم  دراو  ار  مدرم  تازرابم  تسناد و  مارح  طیارش ، نآ  رد 

اه و هینیـسح  رد  یبهذم  ناگدنیوگ  ینید و  ناملاع  .دـندش  رت  لاعف  یـسایس  هصرع  رد  هیملع  ياه  هزوح  ناشیا ، نشور  ياوتف  وریپ 
هچوک مدرم  هک  دوب  اه  يرگ  نشور  اه و  يرگاشفا  نیمه  یپ  رد  .دنتخادرپ  میژر  یمالسا  دض  ياه  تسایس  يرگاشفا  هب  اهدجسم 

هک دندیسر  هجیتن  نیا  هب  مک  مک  دندش و  هاگآ  روشک  يراج  لیاسم  اه و  تسایس  زا  هداتفا  رود  ياهاتسور  اهرهش و  رازاب و  و 

ص 19. لوا ، رتفد  دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  - 1
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دنک یم  هچ  هاش  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  مدرم  نآ ، زا  سپ  .تسا  هاش  دوخ  روشک ، ياه  فارحنا  اه و  يراتفرگ  اه و  یتخبدـب  لماع 
نیمه .تسا  هتـسباو  لیئارـسا  اکیرما و  نوچ  يا  هناـگیب  ياـهروشک  هب  نازیم  هچ  دراد و  یفدـه  هچ  دیفـس  بـالقنا  يریگ  یپ  زا  و 

ینید و ياـهرواب  ساـسا  رب  ناریا  ناملـسم  مدرم  دروآ و  دـیدپ  ار  دادرخ  هدزناـپ  ینید  یمدرم و  گرزب  تضهن  هک  دوـب  اـه  هـنیمز 
.دندش راتساوخ  ار  میژر  ینوگنرس  دنتخیر و  اه  نابایخ  هب  دوخ ، یسایس  يالاب  كرد 
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دادرخ مایق 15  ياه  فده  مود : لصف 

هراشا

دادرخ مایق 15  ياه  فده  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

هعماج حالصا  . 1

مالسا تیمکاح  . 2

توغاط تیمکاح  ینوگنرس  . 3

هعماج حالصا  . 1

هعماج حالصا  . 1

ماکحا يرارقرب  تشاد ، رارق  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  نآ  سأر  رد  هک  ناگدـننک  مایق  یلـصا  فدـه  دادرخ ، هدزناپ  تضهن  زاـغآ  رد 
یم هاـش  مـیژر  یـشاپورف  زا  رتارف  هـب  هللا  هـمحر  ینیمخ  ماـما  .دوـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  یبـلط و  حالـصا  هار  زا  یمالـسا 

مالسا ياه  فده  هچیزاب  یکدوک ، نوچ  مه  ار  هاش  دننام  يدارفا  هک  تسناد  یم  اکیرما  مسینویهص و  رد  ار  یلصا  رطخ  دیشیدنا و 
هک دش  یم  روآدای  يو  هب  تخادرپ و  یم  هاش  تحیصن  هب  هنازوسلد  نیاربانب ، .دنا  هتخاس  شیوخ  يرابکتـسا  ياه  هشیدنا  يزیتس و 

(1) .درادرب دوخ  ینوناقریغ  یمالساریغ و  ياهراتفر  زا  تسد  دوش و  تیاده  تسار  هار  هب 

هب ندز  تسد  زا  دریذـپب و  ار  یحطـس  ياه  هتـساوخ  اهنت  یهاـش  متـس  میژر  هک  دوبن  اـنعم  نیا  هب  ماـما  رواـب  رد  يرگ  حالـصا  هتبلا 
، نیاربانب .دورب  رانک  دـیاب  دـهد ، قفو  مالـسا  اب  ار  دوخ  دـناوتن  میژر  رگا  هک  دوب  نآ  رب  ماما  .دـنز  زاب  رـس  یـساسا  ياه  ینوگرگد 
زا ار  وا  دـهد و  یم  رادـشه  يو  یتـموکح  شور  هب  تبـسن  ور ، نـیا  زا  .دریگب  تربـع  هتـشذگ  زا  هـک  دـهاوخ  یم  هاـش  زا  تـسخن 

: دراد یم  رذح  رب  هتفرگ ، شیپ  رد  هک  ییاه  تسایس 

تحیصن وت  هب  نم  هاش ! بانج  يا  هاش ! ياقآ  يا  منک  یم  تحیصن  امش  هب  نم 

 _ صص 454 چ 1 ، ، 1373 زربلا ، رشن  نارهت ، يودهم ، گنشوه  اضرلادبع  ششوک : هب  نرق ، تردقربا  ناریا ؛ يدنزام ، فسوی  - 1
.458

دادرخ هدزناپ  مایق  همان  هژیو  يرادیب :  www.Ghaemiyeh.comزاغآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 50 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13328/AKS BARNAMEH/#content_note_39_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:40

زا .ونـشب  تیناـحور  زا  .ونـشب  ارم  تحیـصن  .یـشب  تردـپ  لـثم  وت  مهاوخ  یمن  نم  .رادرب  هیور  لاـمعا و  نیا  زا  تسد  هک  منک  یم 
وت درد  هب  لیئارسا  ونشن ؛ لیئارسا  زا  .دنهاوخ  یم  ار  تکلمم  حالص  اه  نیا  .دنهاوخ  یم  ار  تلم  حالص  اه  نیا  .ونشب  مالـسا  ياملع 

(1)  . ...ریگب تردپ  زا  تربع  .ریگب  تربع  یمک  .دروخ  یمن 

زا ار  يو  تلم  ات  داد  دهاوخ  نامرف  دوشن  حالـصا  رگا  هک  دنک  یم  دزـشوگ  هاش  هب  دراد و  یم  نایب  ار  شیوخ  فده  اراکـشآ  ماما 
: دنک نوریب  روشک 

تبحص لیئارـسا  زا  دینکن و  تبحـص  هاش  زا  دیوگ  یم  تینما  نامزاس  هک  تسا  لیئارـسا  و  امـش )  ) هاش نیب  یطابترا  هچ  هاش ! ياقآ 
وت فیلکت  هب  دـننک و  تنوریب  ناریا  زا  ات  يرفاک  وت )  ) میوگب نم  هک  دـننک  یفرعم  يدوهی  ار  وت  دـنهاوخ  یم  اه  نیا  دـیاش  .دـینکن 

(2) .دنسرب

هدهع رب  ار  هار  باختنا  دنک و  یم  تجح  مامتا  يو  هدناشن  تسد  تلود  هاش و  اب  نانخس ، نیا  اب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تقیقح ، رد 
.دراذگ یم  مکاح  هاگتسد 

مالسا تیمکاح  . 2

مالسا تیمکاح  . 2

ساـسا رب  ار  میژر  يرگ  حالـصا  تشاد ، تسد  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا  ماـیق  يربهر  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  هک  میتفگ  رت  شیپ 
ماـکحا يارجا  يارب  شـالت  ار  دادرخ  رد 15  ناگدـننک  ماـیق  فدـه  نیرت  گرزب  ینعی  تساوخ ؛ یم  یمالـسا  ياـهرواب  ماـکحا و 
یتوغاط میژر  تروص ، نیا  ریغ  رد  تفرگ و  یم  تروص  میژر  ياه  تسایس  حالصا  اب  دیاب  رما  نیا  .تسناد  یم  ناریا  رد  یمالـسا 

دیاب نکمم  هار  ره  هب  هاش 

.460 صص 456 _  ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1

.460 صص 456 _  ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 2
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کی لیکـشت  يولهپ ، یتوغاـط  تموکح  هیلع  هزراـبم  زاـغآ  ناـمه  زا  ماـما  يوزرآ  نیرت  یلـصا  نیرت و  گرزب  .دـش  یم  نوگنرس 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ناشیا  .دوب  یمالسا  تموکح 

ار یمالـسا  لئاسم  دشاب و  توغاط  ياه  میژر  لباقم  رد  یمیژر  هک  دوب  لدـع  تموکح  کی  یمالـسا و  تموکح  يارب  ام  يوزرآ 
(1) .مینک هدایپ  ناریا  رد  مالسا  ردص  لثم 

یلو دـننک ، جیـسب  ار  مدرم  دنتـساوخ  یم  دنتـشاد و  ار  میژر  اب  هزرابم  ياعدا  يدایز  یـسایس  ياـه  هورگ  بازحا و  اـهزور ، نآ  رد 
رطخ رد  نآرق  تسا ؛ رطخ  رد  مالـسا  : » دـندز یم  داـیرف  ادـص  کـی  اـه  نآ  هک  دـندیزگرب  يربهر  هب  ار  تیناـحور  ور  نآ  زا  مدرم 

.دنداتفا ادج  یمالسا  تضهن  مدرم و  زا  دندنام و  بقع  هلفاق  زا  دوبن ، ناشراک  رد  یمالسا  تیهام  هک  یناسک  نیاربانب ، تسا .»

ناریا یمدرم  بالقنا  تیهام  زا  یلیلحت  رد  روشک  نیا  مهم  نازادرپ  هیرظن  زا  یکی  اکیرما و  تقو  روهمج  سیئر  نوسکین ، دراـچیر 
یم يو  .دنامن  يّدام  ياه  هتـساوخ  هدودحم  رد  یلو  دوب ، یبرغ  ياه  شزرا  هیلع  مایق  ناریا  بالقنا  هک  دنک  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب 

: دیوگ

هیامرس زا  هک  ردق  نامه  بالقنا  نیا  .برغ  ياه  شزرا  مسیرالوکس و  ددجت و  ییارگون و  هیلع  دوب  یبالقنا  عقاو  رد  ناریا  بالقنا 
بالقنا نیا  زا  ناـناوج  .دـید  یم  يرگ  يداـم  هکـس  يور  ود  دـننام  ار  ود  ره  تشاد و  ترفن  زین  مسینومک  زا  تشاد ، ترفن  يراد 

شیب نآ  هب  هک  دنتـساوخ  یم  ار  يزیچ  هکلب  دندوب ، رتهب  سابل  نکـسم و  لغـش ، يدازآ ، ناهاوخ  هک  نیا  يارب  هن  دندرک ؛ ینابیتشپ 
زا

ص 378. ج 4 ، رون ، هفیحص  - 1
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قشع اب  ار  نآ  اه  نآ  داد و  هیارا  ار  اه  هشیدنا  یعقاو  بالقنا  کی  یمالسا  بالقنا  هک  تسین  راکنا  ياج  .دنشاب  دقتعم  يرگ  يدام 
(1) .دنتفریذپ نامیا  و 

هگن هدـنز  هب  ماما  دـیکأت  .تسا  مایق  نیا  رب  مکاح  ییاروشاع  گنهرف  دروخ ، یم  مشچ  هب  دادرخ  هدزناپ  تضهن  رد  هک  یمهم  هتکن 
يرارقرب يارب  ار  مدرم  ياـه  هدوـت  اـت  دوـب  یمهم  لـماع  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  یبـلط و  تداهـش  حور  اروشاـع و  نتـشاد 

.دنک جیسب  روج  تموکح  ياه  هیاپ  ندرک  تسس  یمالسا و  تموکح 

توغاط تیمکاح  ینوگنرس  . 3

توغاط تیمکاح  ینوگنرس  . 3

یب راتشک  هیضیف و  هب  هلمح  .تشادنرب  تسد  نازرابم  هجنکـش  یبوکرـس و  زا  درکن و  كرد  ار  ماما  رادشه  هاش ، ماشآ  نوخ  میژر 
.تسین ریذـپ  حالـصا  رگید  درک و  دـهاوخن  اهر  ار  دوخ  يرگدادبتـسا  يوخ  زگره  میژر  هک  داد  ناشن  ناـهاوخ  يدازآ  ناـهانگ و 

.تسناد یم  یهاشنهاش  میژر  ینوگنرس  دوب ، مدرم  مایق  یلصا  فده  هک  ار  مالسا  تیمکاح  ققحت  هار  اهنت  ماما  نیاربانب ،

هک تخاـس  نشور  ار  هتکن  نیا  عـقاو  رد  درک ، ریگتـسد  ار  ناـشیا  اروشاـع ، رـصع  رد  ماـما  یخیراـت  ینارنخـس  زا  سپ  میژر  یتـقو 
یمالسا نیناوق  هب  یهجوت  نیرت  کچوک  تسین  رضاح  تسا و  مسیلایرپما  مسینویهص و  نامرف  هب  شوگ  اپارس  هاش  هتسباو  تموکح 

رد هک  یمدرم  ياه  تفلاخم  جوا  .دندش  يولهپ  تموکح  یشاپورف  ناهاوخ  يرسارس ، شزیخ  کی  رد  مدرم  نیاربانب ، .دشاب  هتشاد 
دادرخ 42  15

ص 249. ناریا ، رد  ییالو  تیندم  ياه  هفلؤم  - 1

دادرخ هدزناپ  مایق  همان  هژیو  يرادیب :  www.Ghaemiyeh.comزاغآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 53 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13328/AKS BARNAMEH/#content_note_42_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:43

یتقو دنتـشاد ، تکرـش  نآ  رد  ...و  نایهاگـشناد  نایرازاب ، نارگراک ، ناـیناحور ، نوچ  مه  هعماـج  ياهرـشق  همه  تفرگ و  تروص 
یـشاپورف هنیمز  دادرخ ، نینوخ 15  مایق  يراب ، .دـنداد  رـس   (1)« هاش رب  گرم   » دایرف ادـص  کی  دندیـسر ، هاش  رمرم  خاـک  کـیدزن 

یم هنیمز  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .تخاـس  هداـمآ  ار  یمالـسا  تموکح  يریگ  لکـش  هنیمز  درک و  مهارف  ار  يولهپ  تموکح 
: دیوگ

تبث هب  ار  شیوخ  راک  تیانج  میژر  شیوخ و  تکاله  دـبا  ات  دـندنک و  ار  دوخ  روگ  ناراک ، تیاـنج  تسد  اـب  نایدـیزی  زور ، نآ 
دندنک و ار  دوخ  روگ  دوخ ، یهاش  متس  تسد  اب  ناشراک  تیانج  نارادمدرـس  ناراداوه و  نایولهپ و  دادرخ 42 ، رد 15  .دندناسر 

یم تنعل  ناـنآ  رابـشتآ  روـگ  رب  يزوریپ  تردـق و  اـب  ناریا  نأـشلا  میظع  تلم  هک  دنتـشاذگ  اـج  هـب  شیوـخ  يارب  ار  يدـبا  گـنن 
(2) .دتسرف

ص 485. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
ص 179 15/3/61. ج 16 ، رون ، هفیحص  - 2
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دادرخ مایق 15  نوگانوگ  داعبا  موس : لصف 

هراشا

دادرخ مایق 15  نوگانوگ  داعبا  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

ش نینوخ 1342 ه .  مرحم  زاغآ  . 1

مرحم مهد  ییامیپ  هار  . 2

مرحم مهدزای  ییامیپ  هار  . 3

هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  یخیرات  ینارنخس  . 4

هللا همحر  ینیمخ  ماما  يریگتسد  . 5

مق مدرم  مایق   . 6

مایق رد  ناوناب  هدرتسگ  روضح  . 7

مق هب  میژر  هنایشحو  شروی   . 8

نینوخ نارهت  . 9

نیمارو مدرم  راتشک  . 11

یماظن تموکح  مالعا  . 12

دادرخ رد 16  مدرم  راتشک  . 13

اه ناتسرهش  رگید  رد  مایق  . 14

اه تیعقاو  نداد  هولج  هنوراو  ینکارپ و  غورد  . 15

ش نینوخ 1342 ه .  مرحم  زاغآ  . 1
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ش نینوخ 1342 ه .  مرحم  زاغآ  . 1

.تسا یناسنا  تفارش  يدازآ و  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يراکادف  راثیا و  خیرات و  هسامح  نیرت  گرزب  روآدای  هلاس  همه  مرحم 
ياـه گر  رد  نوخ  لاـس ، ره  مرحم  رد  .تسا  ندادـن  تلذ  هب  نت  نتخاـب و  رـس  ریـشمش و  ربارب  رد  نوخ  يزوریپ  روآداـی  اروشاـع 

اه يرادازع  اب  هامدادرخ 42  مرحم  یلو  دریگ ، یم  قنور  يراکادف  یبلط و  تداهش  هیحور  دیآ و  یم  شوج  هب  ناناملـسم  نایعیش و 
مایق يروآدای  دوب و  نامز  دیزی  هیلع  یمومع  شزیخ  کی  هناتسآ  رد  ناریا  هعماج  .دوب  توافتم  هتشذگ  ياه  لاس  ياه  ینز  هنیـس  و 

.تخاس یم  نومنهر  ینیسح  ياروشاع  زا  ماهلا  اب  رگید  ياروشاع  کی  ندیرفآ  يارب  ار  مدرم  اروشاع ، مالسلا و  هیلع  نیسح 

تسناوت تصرف  زا  يریگ  هرهب  اب  درب ، یم  شیپ  ماگ  هب  ماگ  مدرم  هناوتـشپ  هب  ار  شیوخ  یمالـسا  تضهن  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
ياه يرادازع  ینز و  هنیـس  حطـس  زا  ار  لاس  نآ  مرحم  هام  دـنک و  يزیر  همانرب  نامز  دـیزی  ياه  يرگمتـس  هیلع  يرگید  ياروشاع 

.دزاس هدنز  ار  اروشاع  یعقاو  گنهرف  درب و  رتارف  لومعم 

نیا زا  .دش  دـهاوخ  لیدـبت  يولهپ  نامدود  هیلع  يرـسارس  تضهن  کی  هب  دایز  لامتحا  هب  لاس  نآ  مرحم  هک  تسناد  یم  مه  میژر 
تبسانم هب  روشک  لک  ینابرهش  .دوب  هدرک  رداص  يا  هیراطخا  یبهذم  ناگدنیوگ  ناظعاو و  يارب  هدرک و  يزیر  همانرب  شیپ  زا  ور ،

: درک مالعا  يا  هیعالطا  رد  لاس  نآ  مرحم  هام  ندیسر  ارف 

اب دیامن ، قیبطت  مالسا  سدقم  نیزاوم  اب  هک  عورشم  يراوگوس  مسارم  ماجنا  ... 
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هب تسا ، هدومرفن  زیوجت  ار  اه  نآ  زین  سدقم  عرـش  هک  یتارهاظت  لامعا و  نکیل  .دیدرگ  دهاوخ  ماجنا  لماک  بیترت  مظن و  تیاعر 
هک دور  یم  راظتنا  تختیاپ  یلاها  نایعیش و  مومع  زا  تسا .]  ] هدش هداد  يریگولج  روتسد  یماظتنا  نیرومأم  هب  تسا .]  ] عونمم یلک 

ماجنا لماک  مظن  اب  ار  يراوگوس  مسارم  ظفح و  ار  یبهذم  ریاعـش  مارتحا  سدقم  عرـش  روتـسد  قبط  بیترت  مظن و  لماک  تیاعر  اب 
(1) .دش دنهاوخ  تازاجم  ادیدش  دنهد ، رارق  یصخش  ضارغا  هلیسو  ار  یبهذم  مسارم  یصاخشا  رگا  .دنهد 

یبرغ و مسیلاـیرپما  عفاـنم  دـنزن و  همدـص  میژر  تخت  جاـت و  هب  هک  دـننک  يرادازع  هنوـگ  نآ  تساوـخ  یم  مدرم  زا  هیعـالطا  نـیا 
نیا اب  دیوگب ! ینخس  دمآ ، یم  اه  نآ  رس  رب  هک  ییاه  متـس  زا  تشادن  قح  سک  چیه  ینعی  دزادناین ؛ رطخ  هب  ار  یناهج  مسینویهص 
ياه تأیه  یبهذـم و  ناگدـنیوگ  هب  باطخ  تسرد ، ریبدـت  اب  هناعاجـش و  میژر ، رادـشه  لـباقم  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  لاـح ،

: درک مالعا  تسناد و  هانگ  مرج و  ناناملسم  يارب  ار  توکس  میژر ، هئطوت  ياشفا  اب  داتسرف و  يا  همان  يرادازع 

هب ار  رابج  هاگتـسد  دننزن و  مد  ملاظم  زا  هک  تسا  يرادازع  تأیه  نارـس  نیغلبم و  زا  دـهعت  مازتلا و  نتفرگ  ددـصرد  راّبج  هاگتـسد 
بجع .درادـن  يرثا  چـیه  نآ  اب  تفلاخم  هتـشادن و  ینوناق  شزرا  تامازتلا  نیا  هک  مهد  رکذـت  تسا  مزـال  .دـنراذگ  او  يرـسدوخ 

مامت رد  فصو  نیا  اب  تسا ؛ رادروخرب  عطاق  تیرثکا  ینابیتشپ  زا  تسوا و  اب  تلم  هبطاـق  هک  دراد  اـعدا  اورپ  یب  هاگتـسد  هک  تسا 
، تسا حیحـص  اعدا  نیا  رگا  .دـنک  یم  داجیا  ناقفخ  تلم ، دـیدهت  باعرا و  اب  هداتفا و  اپ  تسد و  هب  تابـصق  ءارق و  اه ، ناتـسرهش 

زا ات  دنراذگ  او  دوخ  لاح  هب  هزور  دنچ  نیا  ار  تلم 

.1342 دادرخ ،  5 ناهیک ، همانزور  - 1
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بیقعت لباق  مرج و  تکلمم ، مالسا و  حلاصم  فالخرب  هماع  راکفا  شیوشت  يارب  بیذاکا  هعاشا  الا  و  دنوش ]  ] عتمتم تلم  ینابیتشپ 
سبح و زور  دنچ  مهوت  زا  دـننک و  ادا  نیملـسم  تاعامتجا  رد  مایا  نیا  رد  ار  دوخ  ینید  هضیرف  تسا  مزال  نیغلبم  تارـضح  .تسا 

ینب رطخ  زا  رت  مک  مالـسا ، رب  زورما  رطخ  هک  دـننادب  نایاقآ  .نینمؤم » متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحت و  اونهت و ال  و ال  : » دنـسرتن رجز 
مالسا نانمشد  هب  کمک  رابج و  هاگتـسد  دییأت  مایا  نیا  رد  توکـس  .دیهد  رکذت  مدرم  هب  ار  نآ  لامع  لیئارـسا و  رطخ  .تسین  هیما 
باعرا زا  .دـیتسه  لوئـسم  ناملـسم  تلم  یلاـعت و  يادـخ  دزن  دـیآ ، دراو  يا  همطل  مالـسا  هب  امـش ، توکـس  هطـساو  هب  رگا  .تسا 

(1) .دیهدن هار  دوخ  هب  یساره  ینابرهش  هاگتسد  اه و  نامزاس 

ار تعیرش  تناید و  هقف و  زکارم  مالـسا و  رب  هدش  دراو  ياه  تبیـصم  تساوخ  یبهذم  ناگدنیوگ  زا  تضهن  يربهر  نآ ، رب  نوزفا 
نآ نارازگراک  لیئارـسا و  رطخ  دنزادرپب و  نامز  دیزی  ياه  تیانج  يرگاشفا  هب  هدرم ، دـیزی  نیرفن  نعل و  ياج  هب  دـنوش و  روآدای 

، ییارـس هحون  رانک  رد  مدرم ، هب  هلمح  هیـضیف و  هسردـم  رد  هاش  ياه  تیانج  ندرک  وگزاب  اب  نینچ  مه  .دـنوش  روآداـی  مدرم  هب  ار 
.دننیرفایب يرگید  ياروشاع 

ارف كاواس  هب  ار  ناملاع  ناظعاو و  ات  تشاد  او  شنکاو  هب  ار  میژر  هک  دوب  هدرک  هراشا  یمهم  ياه  عوضوم  هب  دوخ  هیناـیب  رد  ماـما 
زا تسین ، زاسراک  نازرابم  هب  تبسن  روز  هاگتـسد  ياهدیدهت  اهرادشه و  دندید  یتقو  اه  نآ  .دوش  هرکاذم  دراو  اه  نآ  اب  دناوخ و 

: دنیوگب دنتساوخ  هچ  ره  نآ ، زا  ریغ  دنک و  يراددوخ  ریز  ياه  عوضوم  نتفگ  زا  مک  تسد  ات  تساوخ  اه  نآ 

صص 429 و 430. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
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؛ دنیوگن ینخس  تکلمم  لوا  صخش  هیلع  . 1

؛ دنرواین نایم  هب  ینخس  لیئارسا  هیلع  . 2

(1) .تسا رطخ  رد  مالسا  هک  دنناوخن  مدرم  شوگ  هب  هتسویپ  . 3

ناکما تسا و  روحم  هس  نامه  ساسا  رب  مدرم  هزرابم  تضهن و  تفگ  كاواس  مادـقا  هب  دـیدش  یـشنکاو  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
(2) .دیاین نایم  هب  نخس  اه  نآ  زا  هک  درادن 

مرحم مهد  ییامیپ  هار  . 2

مرحم مهد  ییامیپ  هار  . 2

ياه تیانج  تموکح و  هاگتـسد  يرگاشفا  هب  اه  هینیـسح  اهربنم و  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  زا  يوریپ  اب  نایناحور  اـملع و 
هب مدرم ، اه و  هبلط  راتـشک  هّیـضیف و  هب  هلمح  رد  میژر  ياه  تیانج  هنیمز  رد  يرادازع  ياـه  تأـیه  رد  زین  ناحادـم  .دـنتخادرپ  نآ 
زا مدرم  غیرد  یب  ینابیتشپ  زا  هک  هاش  .دندرک  هیبشت  البرک  رد  دـیزی  تموکح  درکلمع  هب  ار  میژر  لامعا  دـنتخادرپ و  ییارـس  هیثرم 

دادرخ موس  رد  نارهت  ینار  سوبوتا  دـحاو  نادـنمراک  عامتجا  رد  ینانخـس  رد  دوب ، هداتفا  تشحو  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  نانخس 
رومأم ار  دوخ  تسا و  هدـید  یکدوک  نارود  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  هک  درک  اعدا  یمرـش  یب  لامک  اـب  ، 42

مدرم نانمشد  دندوب ، وا  فلاخم  هک  ار  یناسک  نینچ  مه  .دناد  یم  ناناملسم  هعماج  روما  حالصا 

ص 432. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
.یبهذم ناظعاو  هب  ماما  همان  زا : هتفرگرب  صص 429 و 430 ، ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 2
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(1) .دیمان هعیش  ناملسم و 

مدرم نایم  رد  یـصاخ  شوج  بنج و  ینیـسح  ياروشاع  ندیـسر  ارف  اب  میژر ، ياه  ییوگ  هواـی  اـه و  يزادرپ  غورد  همه  دوجو  اـب 
رد اروشاع ، هب  هدنام  زور  دنچ  .دش  یم  رت  هدرتسگ  رتدنت و  هظحل  هب  هظحل  هاش  میژر  زا  اه  نآ  ترفن  مشخ و  شتآ  دش و  یم  هدید 

عمج حـتفلاوبا  جاح  هسردـم  رد  يرادازع  ياه  تأیه  همه  اروشاع  زور  حبـص  هک  دـش  مالعا  يرادازع  ياه  تأیه  اـه و  هتـسد  همه 
.دننک ییامیپ  هار  تضهن  يربهر  زا  ینابیتشپ  هب  ات  دنوش 

درک هرصاحم  ار  حتفلاوبا  جاح  هسردم  اروشاع  زور  حبص  رد  دش ، یمن  رهاظ  يرادازع  ياه  تأیه  ریـسم  رد  اهزور  نآ  ات  هک  سیلپ 
هار زا  تساوخ  دوخ  لایخ  هب  تسب و  ار  هسردـم  برد  دـش ؛ رهاظ  هزینرـس  گنفت و  یمـسر و  ساـبل  اـب  فارطا  ياـه  ناـبایخ  رد  و 

دجـسم فارطا  رد  دندیـسر و  حـتفلاوبا  هسردـم  و  قباس ) هاش   ) ماما نادـیم  هب  نارهت  رـسارس  زا  مدرم  .دـنک  يریگولج  مدرم  ییامیپ 
نکـش تب  ینیمخ   » راعـش نداد  اب  مدرم  دش و  جراخ  سیلپ  تسد  زا  هقطنم  لرتنک  رفن ، رازه  اهدص  ییآ  مهدرگ  اب  .دندرک  عامتجا 

راوخ نوخ  نمـشد  دریمب  دریمب ، وت ، رادهگن  ادـخ  ینیمخ ، ینیمخ ،  » و وت » راوخ  نوخ  نمـشد  دور  یم  دور ، یم  وت ، رادـفرط  تلم 
نایرازاب اه  نآ  رت  شیب  یلو  دنتشاد ، تکرـش  مدرم  فلتخم  ياهرـشق  هوکـشاب ، ییامیپ  هار  نیا  رد  .دنتخادرپ  ییامیپ  هار  هب   (2)« وت

رهاظت .دندوب  نارهت 

ص 34. ج 2 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  - 1
ص 437. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 2
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اب ار  سلجم  راوید  نادیم و  رـسارس  دندش و  ناتـسراهب  نادیم  دراو  همـشچرس  روضح و  نیما  نابایخ  هار  زا  روبع  زا  سپ  ناگدـننک 
هلودلاربخم نابایخ  ندومیپ  اب  دندرک و  تکرح  دابآ  هاش  نابایخ  يوس  هب  هک ، نآ  زا  سپ  .دـندناشوپ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  سکع 
تیموکحم رد  يروشرپ  نانخـس  مدرم  عمج  رد  یقارع  يدهم  مان  هب  نادـهاجم  زا  یکی  .دـندش  دراو  یـسودرف  نابایخ  هب  يدعـس  و 

دـنداد و همادا  دوـخ  هار  هب  دوـب ، لـیطعت  هاگـشناد  نوـچ  دـندرک و  تکرح  هاگـشناد  فرط  هب  مدرم  نآ ، زا  سپ  درک و  داریا  میژر 
يزیر همانرب  هنوگ  چـیه  نودـب  هاش ، خاک  ربارب  رد  نانآ  .دندیـسر  هاش  رمرم  خاک  لباقم  هب  رهظ ، زا  دـعب  کی  تعاس  ياه  یکیدزن 

هب هلمح  هنوگره  زا  ار  مدرم  ات  دندیـشوک  ییاـمیپ  هار  ناگدـننک  هرادا   (1) «. روتاتکید نیا  رب  گرم  : » دـندز دایرف  هنانیگمـشخ  یلبق 
ینوگژاو ناهاوخ  مدرم  دش و  یم  هصالخ  مهم  راعـش  نیا  رد  ییامیپ  هار  فده  یلو  دنراد ، زاب  راعـش  نداد  نارومأم و  هاش و  خاک 

.دندوب يولهپ  میژر 

هناخ پوت  هب  هپـس  ناـبایخ  انـس و  خاـک  زا  نتـشذگ  زا  سپ  دـندرک و  كرت  ار  هاـش  خاـک  فارطا  یتدـم  زا  سپ  ناگدـننک  رهاـظت 
مدرم هک  دندرک  مالعا  دنداد و  نایاپ  دوخ  ییامیپ  هار  هب  اج  نآ  رد  دندیسر و  نارهت  رازاب  هب  رهظ  زا  دعب  هس  تعاس  نانآ  .دندیـسر 
نارهت هاگشناد  نایوجشناد  مهدزای ، بش  .دننک  تکرش  دش ، دهاوخ  زاغآ  هاش  دجـسم  لباقم  زا  هک  يرگید  ییامیپ  هار  رد  زین  ادرف 

نایوجشناد و زا  یکی  ینارنخس  زا  سپ  مسارم  نیا  هک  دنتخادرپ  ییامیپ  هار  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  ینابیتشپ  هب 

ص 439. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
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.دیسر نایاپ  هب  دوب ، هدش  رازگرب  حتفلاوبا  دجسم  رد  نایناحور  يوس  زا  هک  يرادازع  مسارم  رد  تکرش 

مرحم مهدزای  ییامیپ  هار  . 3

مرحم مهدزای  ییامیپ  هار  . 3

دروآرد و هزرل  هب  ار  میژر  دوب ، هارمه  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  هشیدـنا  زا  هتفرگرب  یـسایس  ياهراعـش  اـب  هک  اروشاـع  زور  يرادازع 
هب اه  هورگ  بازحا و  سپ ، نآ  زا  .تخاس  راکشآ  ناگمه  رب  ار  ناشیا  یبهذم  یـسایس _  هرهچ  داد و  ناشن  ار  ماما  یمدرم  هاگیاج 
زا دنهد و  ناشن  مدرم  هارمه  ار  دوخ  دنیآرد و  هب  اوزنا  زا  دندیـشوک  نیاربانب ، .دـندرب  یپ  مدرم  ياه  هدوت  نایم  رد  ماما  یعقاو  ذوفن 

.دنریگ هرهب  دوخ  فادها  يارب  هدمآ  شیپ  عضو 

ياهراعش نامه  اب  مدرم  .دش  هدیـشک  دجـسم  فارطا  ياهرازاب  ات  تیعمج  هلابند  دوب و  تیعمج  زا  رپ  هاش  دجـسم  حبـص ، تعاس 8 
ترافـس لباقم  هب  یـسودرف  هناخ و  پوت  ورـسخ ، رـصان  ياه  نابایخ  زا  نتـشذگ  زا  سپ  دـنداد و  همادا  ییامیپ  هار  هب  هتـشذگ  زور 

: تفگ دناوخ و  ارف  شزیخ  هب  ار  مدرم  درک و  داریا  يروشرپ  نانخس  يدهاجم  مان  هب  نایرازاب  زا  یکی  اج  نآ  رد  .دندیسر  سیلگنا 

، دیتسین ناملسم  رگا  امش  نایهاگشناد ...! نایگنهرف و  نانابساپ ، نایشترا ، نادنمراک ، نارگراک ، نارو ، هشیپ  ناناگرزاب ، يا  امـش  ... 
ار ناشیا  نآ  رطاخ  هب  دـیاب  دـیراد و  كارتشا  ناشیا  اب  عوضوم  کـی  رد  زاـب  دـیتسین ، هارمه  ینیمخ  هّللا  تیآ  اـب  ینید  هبنج  زا  رگا 

یم ینیمخ   [ ماما  ] .دیـشاب توافت  یب  دوخ  تلم  روشک و  تشونرـس  هب  تبـسن  دیناوت  یمن  دیتسه و  یناریا  هک  نیا  نآ  دینک و  يرای 
ّتاردقم رد  دیابن  لیئارسا  .دوش  نییعت  ندنل  رد  دیابن  یناریا  تشونرس  .دوش  نییعت  اکیرما  رد  دیابن  ناریا  تلم  تشونرـس  هک  دیوگ 

هتساوخ نیا  .دنک  تلاخد  یناریا  ناریا و 

دادرخ هدزناپ  مایق  همان  هژیو  يرادیب :  www.Ghaemiyeh.comزاغآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:51

(1) .دشاب یم  دنم  تفارش  ياه ) یناریا  مامت  ینعی   ) یناریا نویلیم  هتساوخ 30  تقیقح  رد  ینیمخ  ماما ] ]

نایوجشناد .دندرک  تکرح  هاگشناد  يوس  هب  دننک ، یلد  مه  نایوجشناد  هاگـشناد و  اب  هک  نیا  يارب  نایامیپ  هار  ینارنخـس ، زا  سپ 
ياه هدوت  لابقتـسا  هب  دـندرک و  لیطعت  ار  ناشیاه  سـالک  ینیمخ ،» ینیمخ ،  » راعـش ندینـش  اـب  دـندوب ، سرد  ياـه  سـالک  رد  هک 

نایناحور و نایوجـشناد ، ناـیرازاب ، ناـیم  هعماـج ، ياـه  هورگ  رگید  هب  نایهاگـشناد  نتـسویپ  اـب  .دنتفاتـش  هاوخ  يدازآ  ناملـسم و 
زاب میژر  اب  تفلاخم  زا  يا  هظحل  دـنهد و  همادا  هزرابم  هب  مه  رانک  رد  ییاهن  يزوریپ  هب  ندیـسر  ات  هک  دـش  هتـسب  ینامیپ  نارگراک 

.دش زادنا  نینط  نارهت  نامسآ  رد  دراد » همادا  تضهن  اهروتاتکید ، گرم  ات   » راعش هک  دوب  اج  نآ  .دنتسیان 

هدرک عمجت  دوب ، هدش  بصن  راوید  هب  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هیمالعا  ندـناوخ  يارب  مدرم  زا  يرایـسب  دهـشم ، رد  زور  نامه  رد 
(2) .دش هتشک  سیلپ  کی  يریگرد ، نیا  رد  دنتخادرپ و  دروخ  دز و  هب  سیلپ  اب  هک  دندوب 

روبع ریـسم  درک و  یم  ینارنخـس  مق  ياه  هلحم  زا  یکی  رد  بش  ره  ماـما  .تشاد  يرگید  لاـح  روش و  اروشاـع ، هناتـسآ  رد  زین  مق 
؛ دوب هدرک  نارگن  تدـش  هب  ار  میژر  عوضوم  نیا  .دـندرک  یم  ینابرق  ناشیا  يارب  مدرم  دـش و  یم  نییزت  یناغارچ و  ًالومعم  ناشیا 

مق ناـیناحور  اـملع و  هب  ماـما  .دراد  ياـج  مدرم  بلق  رد  هک  تسا  هتفرگ  تسد  هب  ار  مدرم  يربـهر  یـسک  دـید  یم  اراکـشآ  نوـچ 
رد درک  داهنشیپ 

ص 42. ج 4 ، ناریا ، نویناحور  تضهن  - 1
دادرخ 1342.  14 تاعالطا ، - 2
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هب ار  میژر  ياه  تیانج  دننک و  ینارنخـس  هیـضیف  هسردـم  رد  دـنیآ ، یم  مق  هب  ترایز  يارب  ناریا  رـسارس  زا  مدرم  هک  اروشاع  زور 
مـسارم يرازگرب  تروص  رد  هک  درک  دیدهت  نیاربانب ، .تشاد  تشحو  تدش  هب  اه  مسارم  هنوگ  نیا  زا  میژر  .دنناسرب  مدرم  شوگ 

هک يا  هنوگ  هب  درکن ؛ فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  ار  ماما  اهدیدهت ، نیا  یلو  دیـشک ، دهاوخ  نوخ  كاخ و  هب  ار  اج  نآ  هّیـضیف ، رد 
زورما رگا  هک  منک  غـالبا  امـش  هب  مرومأـم  ترـضح  یلعا  فرط  زا  نم  : » هک تـفگ  دـمآ و  ناـشیا  لزنم  هـب  كاواـس  رومأـم  یتـقو 

«، میـشک یم  نوخ  شتآ و  هب  ار  اج  نآ  میزیر و  یم  هیـضیف  هسردم  هب  ار  اهودنامک  دییامن ، ینارنخـس  هیـضیف  هسردم  رد  دـیهاوخب 
(1) «. ...دنیامن بیدأت  ار  ترضح  یلعا  ناگداتسرف  هک  میهد  یم  روتسد  دوخ  ياهودنامک  هب  مه  ام   » هک داد  خساپ  ماما 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  یخیرات  ینارنخس  . 4

هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  یخیرات  ینارنخس  . 4

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  ات  ماما  لزنم  زا  .دوب  هدش  تیعمج  زا  رپ  مق  لاس ، نآ  ياروشاع  زور  رهظ  زا  دعب  تعاس 4 
دهاوخ شروی  ماما  ینارنخس  مدرم و  عامتجا  هب  میژر  هک  دنتسناد  یم  همه  .دز  یم  جوم  مدرم  لیس  مرح ، فارطا  ياه  نابایخ  رد  و 

.دـندوب هدرک  عادو  ناشیاه  هداوناخ  اب  هدرک و  تیـصو  دـندمآ ، یم  نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  یتقو  مدرم ، زا  يرایـسب  نیاربانب ، .دروآ 
دندوب هتفرگ  رگنس  هیضیف  هسردم  ياه  هفرغ  اه و  ماب  تشپ  رد  زین  یبالقنا  حلسم  دارفا  زا  يرامش 

ص 37. ج 1 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  - 1
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دوب هدش  بصن  مرح  فارطا  ياه  نابایخ  رد  يرایـسب  ياهوگدنلب  .دـنزادرپب  ناشربهر  زا  عافد  هب  تفرگ  تروص  يا  هلمح  رگا  هک 
هتشاذگ راک  هسردم  ربنم  ریز  رد  ییاه  يرطاب  مسارم  ناگدننادرگ  درک ، دنهاوخ  عطق  ار  قرب  یتموکح  رصانع  هک  نیا  لامتحا  هب  و 

مدق هیـضیف  هسردـم  هب  مدرم ، روشرپ  لابقتـسا  نایم  رد  دـش و  جراخ  لزنم  زا  ماما  .دـننک  هدافتـسا  اه  نآ  زا  زاین  ماگنه  هب  ات  دـندوب 
.تفر ربنم  يالاب  ماما  .دز  یم  جوم  نآ  فارطا  هسردم و  رد  تیعمج  .دوبن  يربخ  یماظن  سابل  رد  میژر  رـصانع  زا  زونه  .تشاذـگ 

.دندرک یم  تبث  ار  تضهن  ربهر  ياه  فرح  ذغاک  ملق و  اب  زین  رفن  اهدص  دندوب و  ماما  نانخس  طبض  هدامآ  يرایسب 

هجنکش اهالب و  دنار و  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  هب  تبسن  دیزی  هاگتسد  ياه  ملظ  زا  اروشاع و  هعقاو  زا  تسخن  ماما 
مدرم و هب  هلمح  رد  هاش  میژر  ياه  تیانج  اب  ار  دیزی  هاگتسد  لامعا  سپس  .درک  دزشوگ  اروشاع  هعقاو  رد  ار  ناکدوک  نانز و  ياه 
زا ار  ربمایپ  نادناخ  دنتـساوخ  یم  دنتـشاد و  راک  مالـسا  ساسا  هب  اه  نآ  هک  دیزرو  دیکأت  درک و  هسیاقم  مدرم  راتـشک  نایناحور و 

روش و هب  هک  نارـضاح  .دننک  دوبان  ار  تیناحور  مالـسا و  دنهاوخ  یم  دنراد و  راک  نآرق  مالـسا و  ساسا  اب  زین  اه  نیا  .دـنربب  نایم 
هک درک  هراشا  لیئارسا  رطخ  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  سپس  .دندرک  یم  هیرگ  ناشربهر  ياه  تبحص  نایم  رد  دندوب ، هدمآ  ناجیه 

ناشیا .درک  موکحم  تدش  هب  ار  لیئارـسا  اب  هاش  هطبار  هاگ  نآ  .دنک  هتـسباو  دوخ  هب  اه  هنیمز  همه  رد  ار  ناریا  تکلمم  دـشوک  یم 
رـصانع تسد  هب  لاملا  تیب  تراغ  زا  داد و  خـساپ  دوب ، هدـیمان  عجترم  روخ و  تفم  ار  نایناحور  هک  تموکح  ياه  ییوگ  هواـی  هب 
یمالسا دض  ياهدرکلمع  زا  دهد و  همادا  لیئارسا  اب  شا  هطبار  هب  میژر  رگا  هک  داد  رادشه  هناعاجـش  ماما  .تشادرب  هدرپ  یتموکح 

، درادنرب تسد  دوخ  یمدرم  دض  و 
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ییاه هدیزگ  هب  اهنت  اج  نیا  رد  .تخادنا  دهاوخ  نوریب  روشک  زا  ار  وا  درک و  دـهاوخ  هرـسکی  ار  شا  همکاح  هاگتـسد  وا و  فیلکت 
: مینک یم  هراشا  یخیرات  ینارنخس  نآ  زا 

ناریا راـبج  میژر  .دوب  هبیط  هرجـش  نیا  ندرب  نیب  زا  اـه  نآ  ضرغ  دـندوب و  فلاـخم  ربماـیپ  نادـناخ  اـب  دـیزی  تموکح  هیما و  ینب 
یمن لیئارـسا  ...دـشاب  دوجوم  ساسا  نیا  دـنهاوخ  یمن  اه  نیا  .دـنفلاخم  تیناحور  مالـسا و  ساسا  اب  .دـنراد  راک  ساسا  اب  زین ...) )

هـضبق ار  داصتقا  دهاوخ  یم  .دیبوک  ار  هیـضیف  هسردـم  دوخ  هایـس  لاّمع  تسد  هب  لیئارـسا  ...دـشاب .  نآرق  تکلمم  نیا  رد  دـهاوخ 
روز هب  حضتفم  مودنارفر  نآ  طلغ ، مودنارفر  نآ  هک  دـیدرک  هظحالم  ...دربب .  نیب  زا  ار  امـش  تعارز  تراجت و  دـهاوخ  یم  .دـنک 

تردـپ لـثم  وت  مهاوخ  یمن  نم  .رادرب  هیور  لاـمعا و  نیا  زا  تسد  منک  یم  تحیـصن  وـت  هب  نم  هاـش ! ياـقآ  يا  .دـش  ارجا  هزینرس 
.دروخ یمن  وت  درد  هب  لیئارسا  ونشن ، لیئارسا  زا  .دنهاوخ  یم  ار  تکلمم  حالص  اه  نیا  ونشب  تیناحور  زا  .يوش 

تسا و رطخ  رد  مالسا  هک  دنیوگن  .دننکن  هلمح  لیئارـسا  هب  .دننکن  ییوگدب  هاش  زا  هک  تسا  هدرک  دیدهت  ار ) املع   ) تینما نامزاس 
رگید میرذـگب ، عوـضوم  هس  نیا  زا  رگا  .تسا  هتفهن  عوـضوم  هس  نیا  رد  اـم  ياـه  يراـتفرگ  ماـمت  .دـندازآ  دـنیوگب  هچ  ره  رگید 

؟! تسا يدوهی  هاش  تینما ، نامزاس  رظن  هب  ایآ  .تسا  لیئارسا  هاش و  نیب  یطابترا  هچ  .میرادن  یفالتخا 

وت فیلکت  هب  دـننک و  تنوریب  ناریا  زا  ات  يرفاک  وت )  ) میوگب ...نم  هک  دـننک  یفرعم  يدوهی  ار  وت  دـنهاوخ  یم  اه  نیا  هاـش ! ياـقآ 
هتخاس فسأتم  نارگن و  ار  ام  تخس  تسا ، نیوکت  فرش  رد  هک  يزیچ  نآ  .تسا  رطخ  ضرعم  رد  ام  مالسا  ام ، تکلمم  دنـسرب ...!

(1) .تسا

.460 صص 459 _  ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
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تفرگ رارق  هاش  میژر  يورایور  میقتسم  روط  هب  هک  دناسر  يا  هلحرم  هب  ار  شیوخ  یمالـسا  تضهن  یخیرات ، ینارنخـس  نیا  اب  ماما 
زا دوب ، هدش  داجیا  یهاشنهاش  میژر  ناقفخ  دیدهت و  اب  هک  ار  یمومع  تشحو  سرت و  وا ، تهبا  هاش و  يدادبتسا  تب  نتـسکش  اب  و 

.داد رارق  یشاپورف  هناتسآ  رد  درک و  هجاوم  يّدج  شلاچ  نارحب  اب  ار  هاش  میژر  درب و  نایم 

مـشخ شتآ  تسا و  هدـیاف  یب  یمدرم  ریگارف  تضهن  نیا  یبوکرـس  هک  تسناد  یم  بوخ  وا  .دوب  هتفرگ  رارق  یهار  ود  رـس  رب  هاش 
، ور نی  ازا  .میلست  لها  هن  دوب و  شزاس  لها  هن  هک  تشاد  تسد  رد  ار  تضهن  يربهر  يدرمدار  .دوش  یم  رترو  هلعش  زور  ره  مدرم 

.تشادن يا  هراچ  هوتسن  درم  نیا  يریگتسد  زج  میژر 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  يریگتسد  . 5

هللا همحر  ینیمخ  ماما  يریگتسد  . 5

طخ وریپ  نایناحور  يریگتـسد  يارب  ار  يا  هدرتسگ  هماـنرب  ش ، دادرخ 1342 ه .  اـب 15  ربارب  ق  مرحم 1383 ه .  بش 12  رد  میژر 
هک هچوک  نابایخ و  نادیم و  ره  هب  یماظتنا  يورین  كاواس و  ياه  نیـشام  .درک  زاغآ  یبهذـم  ناگدـنیوگ  یـسایس و  نالاعف  ماما و 
یم اـه  نادـنز  هب  دـندرک و  یم  ریگتـسد  ار  نآ  ناگدـننادرگ  دـندرب و  یم  شروی  دوـب ، هدـش  رازگرب  ینارنخـس  يرادازع و  مسارم 

، دنتفای یمن  یمومع  سلاجم  رد  ار  یسک  رظن  دروم  دارفا  زا  رگا  تشاد و  دوخ  لرتنک  رد  ار  رهش  ياهدمآ  تفر و  میژر  .دنداتـسرف 
یم ناشن  ار  دادماب  تعاس 3  دوب و  هتشذگ  همین  زا  دادرخ  بش 15  .دندرک  یم  ریگتسد  ار  وا  هنابـش  دندرب و  یم  شروی  شلزنم  هب 
رهـش زا  جراخ  رد  زابرتچ  دراگ و  نازابرـس  اهودـنامک و  زا  رپ  یماظن  ياه  نویماک  .تشاد  يرگید  تیاکح  بش  نآ  یکیرات  .داد 

ات هچوک  رس  زا  .دنتفر  ماما  هناخ  يوس  هب  هدش و  رهش  دراو  بش  توکس  رد  یماظن  ياهورین  .دندیشک  یم  راظتنا  مق 
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رامش .دنشاب  عاضوا  بقارم  ات  دندرامگ  زابرس  هچوک  نآ  رد  يا  هناخ  ره  برد  ولج  دندروآرد و  دوخ  لرتنک  هب  ار  ماما  هناخ  برد 
يا هدـشن  ینیب  شیپ  هثداح  هنوگره  اب  ات  دـنتفرگ  رگنـس  تشاد ، رارق  ماما  هناخ  تشپ  هک  يرانا  غاب  رد  یماظن  دراگ  دارفا  زا  يدایز 

، ور نیا  زا  .دنتفاین  ار  ماما  یلو  دنتـشگ ، ار  هناخ  .دندش  ماما  هناخ  دراو  اهراوید  ماب و  تشپ  زا  زابرتچ  ودنامک و  اه  هد  .دـننک  هلباقم 
.داتفا هزرل  هب  ناشنت  دش و  ربارب  نیدنچ  دنتشاد ، هک  يا  هرهلد  تشحو و 

ماما ياج  هک  دنتـساوخ  نانآ  زا  هجنکـش  کتک و  اب  دـندش و  رو  هلمح  ماما  تیب  ياه  مداخ  هب  دـندش ، دـیما  ان  ماـما  نتفاـی  زا  یتقو 
ناشربهر ياج  دندوبن  رـضاح  یلو  دندرک ، یم  ناغف  هلان و  میژر  ياهودنامک  هجنکـش  ریز  نانآ  .دـنهدب  ناشن  ار  هللا  همحر  ینیمخ 

ار اه  نآ  هلان  هآ و  يادـص  اه  هیاسمه  ات  دندیـشوک  یم  یلو  دـندز ، یم  کتک  ار  اه  نآ  تدـش  هب  اهودـنامک  .دـنیوگب  ناـنآ  هب  ار 
.دشاب ناشتسد  رد  روما  لرتنک  ات  دنونشن 

ياه هظحل  نآ  رد  ماما  .درک  یم  تحارتسا  دوب ، ماما  هناخ  يور  هبور  هک  یفطـصم  اقآ  جاح  شدـنزرف ، هناخ  رد  مرحم  لوا  زا  ماـما 
سپـس .درک  لحم  رد  میژر  نامیخژد  روضح  هجوتم  ار  وا  يراجنهان  ياهادص  ناهگان  هک  دوب  هدش  رادـیب  بش  زامن  يارب  ساّسح ،
لاغشا هب  هچوک  رسارس  هک  دید  دیناسر و  ماب  تشپ  هب  ار  دوخ  تساخرب و  ياج  زا  یفطـصم  جاح  .درک  رادیب  ار  یفطـصم  اقآ  جاح 

.تسا هدمآرد  میژر  حلسم  ياهودنامک  نازابرس و 

مداخ هلان  هآ و  ییوس  زا  دـنا و  هدـمآ  ناشیا  يریگتـسد  يارب  اه  نآ  هک  درک  نیقی  یتقو  دـمآ و  ماب  تشپ  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
: هک دش  زادنا  نینط  هچوک  رد  شیاسآدعر  يادص  درک و  زاب  ار  هناخ  رد  دینش ، میژر  نامیخژد  هجنکش  ریز  ار  ناشیاه 
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ياپ یناسنا  لوصا  هب  ارچ  دـینک ؟ یم  مدرم  اب  هک  تسا  يا  هنایـشحو  راتفر  هچ  نیا  دـینز ؟ یم  ار  اـه  نیا  ارچ  منم ! ینیمخ  هّللا  حور 
؟(1) دنز یم  رس  امش  زا  هک  تسا  يرگ  یشحو  هچ  نیا  دیتسین ؟ دنب 

، میراد تدارا  همه  : » دنتفگ یم  هتفرگ  نازرل و  یگمه  هک  يا  هنوگ  هب  تخادنا  اه  نآ  ناج  رب  یبیجع  تشحو  سرت و  ماما  يادص 
هایـس نگاو  سکلوف  نیـشام  رب  سپـس  دـندرک و  هرـصاحم  ار  ماما  میب  سرت و  اب  میژر  نارودزم  مینز »! یمن  ار  یـسک  مینمؤم ، همه 

.دندرب دوخ  اب  دندرک و  راوس  دوب ، هدش  فقوتم  هناخ  رد  ولج  هک  یگنر 

دایرف ندینـش  اب  اه  هیاسمه  .دـندرب » ار  ینیمخ  مدرم ! : » دز دایرف  دـنلب  يادـص  اب  ماب  يـالاب  زا  دـید ، ار  ارجاـم  یتقو  یفطـصم  جاـح 
عامتجا همهمه و  يادـص  .دـننک  يریگولج  ناشربهر  ندرب  زا  ات  دـندیود  اه  هچوک  هب  دـندش و  رادـیب  باوخ  زا  دـندرب » ار  ینیمخ  »

نارگن و يّدـح  هب  اه  یکاواس  .دوب  هدـش  رید  یمک  یلو  دـش ، رادـیب  هنابـش  باوخ  زا  رهـش  دـیچیپ و  رهـش  مامت  رد  يدوز  هب  مدرم 
.دنتفریذپن دروآ ، اج  هب  ار  حبص  زامن  ات  دنراد  هگن  ار  نیشام  يا  هقیقد  دنچ  تساوخ  ماما  یتقو  یتح  هک  دندوب  هدز  تشحو 

: تفگ اه  نآ  هب  يرادلد  تلاح  اب  ماما 

يا هقیقد  دنچ  .دشاب  هتـشاد  ضرعت  دـصق  امـش  هب  هک  تسین  یـسک  نابایب  نیا  طسو  رد  .دیـشابن  برطـضم  هدز و  تشحو  ردـق  نیا 
یم قازترا  مالـسا  هجدوب  زا  .دیتسه  یمالـسا  روشک  شترا  امـش  .دیناوخب  زامن  زین  امـش  .دـیزاس  فقوتم  زامن  يادا  يارب  ار  نیـشام 

(2) .دیشاب دنب  ياپ  مالسا  نیمارف  ماکحا و  هب  هک  تسا  مزال  دینک و 

ص 471. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1

ص 472. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 2
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، ممیت زا  سپ  .دنک  ممیت  هداج  رانک  كاخ  اب  ماما  ات  دتـسایب  نیـشام  يا  هظحل  دنچ  هک  دـنداد  تیاضر  ماما  يراشفاپ  زا  سپ  اه  نآ 
.دندناوخ تکرح  لاح  رد  نیشام  رد  ار  حبص  زامن  ناشیا  داتفا و  هار  هب  هرابود  نیشام 

زور نامه  بورغ  ات  ماما  .تفر  نارسفا  هاگشاب  هب  هرـسکی  دیـسر و  نارهت  هب  ماما  لماح  نیـشام  هک  دوب  هدشن  حبـص  زونه 5  تعاس 
لقتنم رصق  ناگداپ  هب  دوب ، هدش  هدیشوپ  هایس  ياه  هچراپ  اب  نآ  ياه  هشیش  هک  بیج  نیشام  کی  اب  بورغ  ماگنه  دوب و  اج  نآ  رد 

ناـگداپ رد  يدارفنا  لولـس  کـی  هب  نآ  زا  سپ  دوب و  ینادـنز  اـج  نآ  رد  هاـمریت  خـیرات 4  اـت  ینعی  زور ؛ تدم 19  هب  ناشیا  .دـش 
(1) .دش هداتسرف  دابآ  ترشع 

، لاثم يارب  .دنداتـسرف  اه  نادنز  هب  دـندرک و  ریگ  تسد  فلتخم  ياهرهـش  رد  ار  ناشیا  کیدزن  نارای  ماما ، يریگتـسد  اب  نامز  مه 
هعماج رد  يا  هدرتسگ  باتزاب  ماما  يریگتسد  .دندش  ینادنز  ریگ و  تسد  زاریـش  رد  یتالحم  هّللا  تیآ  دهـشم و  رد  یمق  هّللا  تیآ 

.دناشک هاش  میژر  اب  يدج  هزرابم  هب  ار  ناریا  رسارس  مدرم  يدوز  هب  تشاد و 

مق مدرم  مایق   . 6

مق مدرم  مایق   . 6

نابایخ ماما و  تماقا  لحم  هچوک  دیشروخ ، عولط  زا  شیپ  .دندمآرد  شورخ  هب  مدرم  دیچیپ ، مق  رهش  رد  ماما  يریگتسد  ربخ  یتقو 
تیعمج زا  رپ  فارطا  ياه 

ص 216. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یسایس  همان  یگدنز  - 1
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.دنداد یم  راعش  مکاح  هاگتسد  هیلع  دندز و  یم  هنیس  رس و  رب  دنتخیر و  یم  کشا  ناشربهر  قارف  رد  نانآ  .دوب  هدش 

ترضح كرابم  نحص  تمس  هب  نیگمـشخ  مدرم  هارمه  هب  داهن و  ماگ  مدرم  هدوت  نایم  هب  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  یفطـصم  اقآ  جاح 
دندرک دروخرب  سیلپ  زا  يا  هتسد  اب  دندیسر ، ادهش )  ) هناخ ضیرم  هار  راهچ  هب  یتقو  تیعمج  .دنداتفا  هار  هب  مالـسلااهیلع  هموصعم 

زا زور ، نآ  رد  .دنتشاذگ  رارف  هب  اپ  دندید  ار  مدرم  یبالقنا  مشخ  یتقو  یلو  دندوب ، هدمآ  ناگدننک  رهاظت  ندرک  هدنکارپ  يارب  هک 
(1) .دندوب هدش  ناهنپ  سرت  زا  همه  دش و  یمن  هدید  هنحص  رد  یسک  یتلود  هتسجرب  نارازگراک 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  دراو  هناتـسآ ، نادیم  مرا و  نابایخ  زا  نتـشذگ  زا  سپ  ماما  دنمورب  دنزرف  رـس  تشپ  مدرم 
مق لوا  زارت  نایناحور  املع و  .دنتخادرپ  نایعیش  عجرم  يریگتسد  تیموکحم  میژر و  هیلع  نداد  راعـش  هب  مرح  يوگدنلب  اب  دندش و 

يدازآ ناهاوخ  كاواس ، راتفر  تیموکحم  رد  يا  هیمالعا  رودـص  اب  دـنداد و  هسلج  لیکـشت  یناگیاپلگ  یمظعلا  هّللا  تیآ  هناخ  رد 
سپ نانآ  .دنرادنرب  هزرابم  زا  تسد  ییاهن  يزوریپ  ات  هک  دنتساوخ  زرابم  ناملـسم و  تلم  زا  نینچ  مه  .دندش  ماما  طرـش  دیق و  یب 

دش یم  هدناوخ  مرح  يوگدنلب  زا  مق  ياملع  هینایب  .دش  رتدایز  هتفر  هتفر  تیعمج  دنتسویپ و  مدرم  عمج  هب  زین  دوخ  هینایب ، رودص  زا 
ربخ ندینـش  اب  زین  مق  فارطا  ياهاتـسور  نارکمج و  مدرم  نازرواشک و  ینیمخ .» ای  گرم  اـی  : » دـنداد یم  راعـش  هچراـپکی  مدرم  و 

دوخ ماما ، يریگتسد 
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(1) .دندناسر رهش  هب  ار 

مایق رد  ناوناب  هدرتسگ  روضح  . 7

مایق رد  ناوناب  هدرتسگ  روضح  . 7

هوکش مدرم ، یخیرات  هسامح  هب  دندمآ و  اه  نابایخ  هب  دنتـسویپ و  نازرابم  فص  هب  ینیمخ » ینیمخ   » دایرف اب  مق  ناوناب  زا  يرایـسب 
هدامآ دنهد  ناشن  ات  دندوب  هدروآ  دوخ  هارمه  ار  ناش  هراوخریش  یتح  لاسدرخ و  ناکدوک  ناوناب ، زا  يرایسب  .دندیشخب  يرت  شیب 
سپس .دنرادن  یـسرت  ناشلاسدرخ  نازیزع  میدقت  زا  یتح  دنتـسه و  ناش  یمالـسا  ياه  نامرآ  هار  رد  يراکادف  يزابناج و  هنوگره 

(2) .دندش ناشربهر  يدازآ  راتساوخ  دنتخادرپ و  ینابایخ  تارهاظت  هب  نانز  نادرم و  ناشورخ  لیس 

مق هب  میژر  هنایشحو  شروی   . 8

مق هب  میژر  هنایشحو  شروی   . 8

هانگ و یب  مدرم  نوخ  نتخیر  اب  دـنهنانب و  ناریا  هدازآ  تلم  ياهرکیپ  يور  رب  ار  دوخ  ياه  خاک  تساوخ  یم  هک  یهاشنهاش  میژر 
رابگر هب  ار  اه  نآ  دروآ و  شروی  یبالقنا  نایامیپ  هار  هب  هنایشحو  دنک ، يریگولج  یهاشنهاش  نیگنن  نامدود  یشاپورف  زا  ناملـسم 

هار مّدقم  فص  رد  هک  نانز  .دندیـسر  تداهـش  هب  دندیتلغ و  نوخ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نایامیپ  هار  ارجام ، نیا  رد  .تسب  هلولگ 
اه لسلسم  رابگر  هلولگ و  شتآ  یلو  دنداد ، یمخز  دیهش و  ناگمه  زا  شیب  دندوب ، ییامیپ 
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هزرابم هب  دوشگ ، یم  شتآ  ناشلباقم  رد  هک  اه  لسلـسم  اه و  کنات  زا  همهاو  نودـب  نانآ  .دریگب  ار  مدرم  مشخ  ولج  تسناوت  یمن 
(1) .دنداد یم  همادا  دوخ 

مدرم دیدش  هلمح  اب  دنک ، هل  لیبموتا  ياه  خرچ  ریز  ار  يرامـش  ناگدـننک ، رهاظت  هب  هلمح  اب  تساوخ  یم  هک  یماظن  نویماک  کی 
هک رگید  رفن  ود  .درک  یمخز  تدش  هب  ار  يو  دیـشک و  نییاپ  نامرف  تشپ  زا  ار  هدننار  تعرـس  هب  رویغ  ناوج  کی  دـش و  ور  هبور 

.دندیشک شتآ  هب  ار  یماظن  نویماک  مدرم  دنتشاذگ و  رارف  هب  اپ  دندوب ، يو  هارمه 

ياهامیپاوه .دـننک  ناراـبمب  ار  رهـش  موزل  تروص  رد  اـت  تخاـس  هناور  مق  نامـسآ  هب  ار  دوخ  نکفا  بمب  ياـهامیپاوه  میژر  یتح 
یلو دنزاس ، مکاح  رهش  رب  ار  تشحو  سرت و  دننک و  هدنکارپ  ار  مدرم  دنتساوخ  یم  رهـش  زارف  رب  یتوص  راوید  نتـسکش  اب  یگنج 

(2) «. دینک دازآ  ار  ناهج  نایعیش  عجرم  : » دندز یم  دایرف  ادص  کی  مق  هتساخ  اپ  هب  مدرم 

.دـندرک یمن  محر  درم  نز و  گرزب و  کـچوک و  هب  دـنتفر و  یم  هناـشن  دـندید ، یم  هک  ار  یـسکره  زور ، نآ  رد  میژر  نارودزم 
هرـصاحم رد  مدرم  زا  يرامـش  هاش ، هار  راهچ  رد  .داتفا  قافتا  هاش  هار  راهچ  نارهت و  نابایخ  رد  ناـماشآ  نوخ  تیاـنج  نیرت  نینوخ 

.دـندرک ناراب  ریت  ار  همه  دـندوشگ و  شتآ  مدرم  يور  هب  ناما  یب  نازابرـس ، دوبن ، يرارف  هار  نوچ  .دـنتفرگ و  رارق  میژر  ياهورین 
رد يرایسب  هلمج ، زا  .درک  ماع  لتق  ار  همه  درب و  شروی  زین  اه  هچوک  هب  میژر  یلو  دندرب ، هانپ  اه  تسب  نب  اه و  هچوک  هب  یهورگ 

.دندیسر تداهش  هب  میژر  نارودزم  ِتسد  هب  هیتجح  هسردم  هچوک  رد  يزامن  تسب  نب  هچوک 
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دهاوخ یم  میژر  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  میژر  ياه  تیانج  ندینـش  اب  دـندوب ، هدـمآ  درگ  رهطم  نحـص  رد  هک  نایناحور  املع و 
مارآ هزراـبم ، هار  نیرتهب  طیارـش ، نآ  رد  نیارباـنب  .دـشکب  نوخ  كاـخ و  هب  ار  رفن  اـه  نویلیم  دوخ ، تخت  جاـت و  يرادـهگن  يارب 

، ور نیا  زا  .دیدرگرب  دوخ  ياه  هناخ  هب  دیـشکب و  هزرابم  زا  تسد  هک  دیوگب  مدرم  هب  تسناوت  یمن  یـسک  یلو  دوب ، مدرم  نتخاس 
روضح هزرابم  رد  هک  مدرم  زا  رکـشت  اب  ناشیا  .دـش  راک  نیا  رومأـم  دوخ  ذوفن  هب  هجوت  اـب  یفطـصم _  ياـقآ  جاـح  ماـما _  دـنزرف 
.دنهد لیکشت  يرگید  عامتجا  هزرابم  همادا  يارب  بسانم  تصرف  رد  ات  دندرگرب  ناشیاه  هناخ  هب  تساوخ  نانآ  زا  دنتشاد ، هدرتسگ 

دوب یلاح  رد  نیا  دیـسر و  هار  زا  بش  .تشاد  همادا  رهظ  زا  دعب  تعاس 5  ات  دوب ، هدش  زاغآ  حبص  تعاس 7  زا  هک  مق  مدرم  هزرابم 
رابگرم یتوکس  رهش  رـسارس  زا  دوب و  یفوخم  کیرات و  بش  .دندوب  هتفرگ  ازع  دوخ  نازیزع  گوس  رد  اه  هداوناخ  زا  يرایـسب  هک 

راتشک ياه  هنحص  دندوب ؛ هتفرگ  نابیرغ  ماش  ناشنازیزع  يازع  رد  حبـص  ات  تفرن و  باوخ  هب  بش  نآ  رد  یمـشچ  چیه  .دیراب  یم 
(1) .دش یمن  كاپ  سک  چیه  نهذ  زا  هاش  ماشآ  نوخ  رصانع  تسد  هب  نازیزع  نامزر و  مه 

: دنک یم  لقن  نینچ  يزامن  تسب  نب  هچوک  رد  ار  میژر  نامیخژد  ياه  تیانج  زا  ییاه  هنحص  زور ، نآ  نازرابم  زا  یکی 

نابایخ هچوک و  طسو  رد  مدرم ، نازیزع  داسجا  .دیراب  یم  فرط  ره  زا  هلولگ  ناراب  .دندرک  یم  راتشک  هنامحر  یب  حلـسم  نازابرس 
ار اج  همه  كاـخ  درگ و  .دـش  یمن  عطق  يا  هظحل  لسلـسم  گـنفت و  يادـص  .دوب  هتفرگ  ار  اـه  ناـبایخ  رـسارس  نوخ  .دوب  هتـشابنا 

هراـبکی داد و  تسد  زا  ار  تمواـقم  يورین  جـیردت  هب  تیعمج  .میدیـشک  یم  سفن  یتخـس  هب  .دوب  هتفرگ  نامیادـص  .دوب  هدـناشوپ 
خن هک  حیبست  ياه  هناد  دننامه 
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.میدش هدنکارپ  وس  ره  هب  دشاب ، هدش  هراپ  نآ 

هرـصاحم رد  فرط  ره  زا  ار  دوخ  هاش  هار  راهچ  رد  ناـهگان  .میتشاد  یمنرب  تسد  نداد  راعـش  زا  زونه  یلو  میدیـشک ، ییوس  هب  اـم 
نیمز هب  يزییاپ  ياه  گرب  دننام  ار  ام  ناردارب  دش و  یم  کیلش  ام  يوس  هب  ناراب  دننام  هلولگ  شتآ  .میدید  هاش  محر  یب  نازابرس 

زین اج  نآ  رد  نادالج  یلو  میدرب ، هاـنپ  يزاـمن  تسب  نب  هچوک  هب  راـچان  هب  .دوب  هتـسب  اـم  يور  هب  وس  ره  زا  زیرگ  هار  .تخیر  یم 
ینز دش و  زاب  يا  هناخ  رد  ناهگان  هک  میدید  یم  دوخ  یمدق  دنچ  رد  ار  گرم  .دنتسب  لسلسم  هب  ار  ام  دنتشادنرب و  امرـس  زا  تسد 

.میتفای تاجن  نادالج  لاگنچ  زا  هناخ  نآ  هب  دورو  اب  ام  زا  رفن  هدزاود  اهنت  .دـناوخ  ارف  هناخ  لخاد  هب  ار  اـم  نازیر  کـشا  هتفـشآ و 
زا یتمـسق  هچوک و  رـسارس  مدـید ! یمن  ار  هاکناج  شارخلد و  هرظنم  نآ  مدرم و  یم  شاک  .مدوب  هچوک  عاضوا  رظاـن  هرجنپ  زا  نم 

هداتفا رفن   32 يزامن ، هچوک  نامه  رد  طقف  .دوب  ناحورجم  ناگدـش و  هتـشک  داسجا  زا  ولمم  دـش  یم  هدـید  هرجنپ  زا  هک  هار  راهچ 
دعب یتعاس  .دوب  هداـتفا  هار  نوخ  هار  راـهچ  رد  هک  مدـید  دوخ  مشچ  هب  .تفر  یم  نامـسآ  هب  ناـحورجم  شارخ  ناـج  هلاـن  .دـندوب 
هلان نازابرـس و  همکچ  يادص  اه و  نویماک  شرغ  اهنت  .تفرگ  ارف  ار  رهـش  رـسارس  يرابگرم  توکـس  .دش  عطق  يزادناریت  يادـص 
هدایپ نآ  زا  هدز  باتش  زابرـس  رفن  دنچ  دیدرگ و  فقوتم  هچوک  رـس  ینویماک  هک  دییاپن  يرید  .تسکـش  یم  ار  توکـس  ناحورجم 
زونه هک  ناحورجم  زا  یضعب  .دنتخیر  یم  نویماک  يوت  هتشادرب و  ار  نیحورجم  ناگتـشک و  داسجا  دندمآ و  هچوک  لخاد  دندش و 

هب دـش ، رپ  داسجا  زا  هک  نویماک  .داد  یمن  شوگ  ناشفرح  هب  یـسک  یلو  میا ، هدـنز  ام  هک  دـندز  یم  داـیرف  بترم  دنتـشاد ، یلاـح 
دنتسش ار  اه  هچوک  اه و  نابایخ  رسارس  دندیسر و  رس  یناشن  شتآ  ياه  نیـشام  هاگ  نآ  .دمآرد  تکرح  هب  یمولعمان  دصقم  يوس 

(1) .دندرک كاپ  نوخ  زا  و 
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نینوخ نارهت  . 9

نینوخ نارهت  . 9

رد ار  ربخ  نیا  گـنرد  یب  ناـنآ  دیـسر ، نارهت  رد  یلم  یبهذـم و  یـسایس  ناربهر  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  يریگتـسد  ربخ  یتـقو 
تأرج هنوگچ  میژر  هک  دندش  هدز  تفگـش  ربخ  نیا  ندینـش  زا  مدرم  .تساخ  اپ  هب  نارهت  رـسارس  يدوز  هب  دندرک و  شخپ  نارهت 
ییامیپ هار  دـنتخیر و  اـه  ناـبایخ  هب  ماـمت  ترفن  مشخ و  اـب  ور ، نیا  زا  .دـنک  ریگتـسد  ار  ناـهج  نایعیـش  عجرم  ربهر و  تسا  هدرک 
شنکاو دیـسر و  اج  نادـب  هیلوا  ياه  هظحل  نامه  رد  ماـما  يریگتـسد  ربخ  هک  ییاـه  ناـکم  هلمج  زا  .دـنتخادنا  هار  هب  يا  هدرتسگ 
ییامیپ هار  هب  هاگـشناد  هطوحم  رد  دندرک و  كرت  ار  سرد  ياه  سالک  نایوجـشناد  .دوب  نارهت  هاگـشناد  تشاد ، یپ  رد  يدـیدش 

: دـنداد یم  راعـش  اه  نآ  .دـندناشک  فارطا  ياه  ناـبایخ  هب  ار  تارهاـظت  دـش ، داـیز  نایوجـشناد  رامـش  هک  نآ  زا  سپ  .دـنتخادرپ 
مشخ ناجیه و  روش و  درک و  هاگآ  دنتـشادن ، یهاگآ  ماما  يریگتـسد  زا  هک  ار  مدرم  ياه  هدوت  راعـش ، نیا  دینک .» دازآ  ار  ینیمخ  »

هاگـشناد دـمآرد و  یماظن  ياهورین  سیلپ و  یماظن  لاغـشا  هب  هاگـشناد  سپـس  .تخیگنارب  هاش  یتوغاـط  میژر  هب  تبـسن  ار  اـه  نآ 
.دش لیطعت 

هلمج زا  هزرابم  زاغآ  نامز  زا  نایرازاب  .دنتـسب  ضارتعا  هناشن  هب  ار  دوخ  ياه  هزاغم  همه ، دش و  لیطعت  رازاب  دمآ ، شیپ  نیا  یپ  رد 
زور نآ  .دندیزرو  یمن  غیرد  يراکادف  هنوگ  چیه  زا  دندرک و  یم  تکرح  تردق  مامت  اب  املع و  رـس  تشپ  هک  دـندوب  ییاه  هورگ 

هزرابم هب  یمالـسا  ياه  نامرآ  ققحت  ارجا و  يارب  یمدرم  ياه  هورگ  رگید  رانک  رد  دـندمآ و  اه  ناـبایخ  هب  هچراـپکی  ناـیرازاب  هب 
(1) .دنتخادرپ
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ترفن مشخ و  دندیـشک و  راک  زا  تسد  دنتـسویپ و  ناگدـننک  رهاظت  فص  هب  ماما ، يریگتـسد  ربخ  ندینـش  اب  زین  نارهت  ناشورفراب 
اه و ینادیم  ینعی  هورگ  نیا  یگدرکرس  یعون  هب  هک  بیط  موحرم  زا  سیلپ  .دنتشاذگ  شیامن  هب  يولهپ  نادناخ  هب  تبـسن  ار  دوخ 

نیا : » تفگ اه  نآ  هب  يو  یلو  دراد ، زاب  یتلود  دـض  تارهاظت  رد  تکرـش  زا  ار  اه  نآ  ات  تساوخ  تشاد ، هدـهع  رب  ار  ناشورفراب 
«. تشادزاب تکرح  زا  ار  مدرم  نیا  ناوت  یمن  دراد و  يداقتعا  یبهذم و  هبنج  تارهاظت 

، دـنک بلج  دوخ  هب  یـضرا  تاحالـصا  راب  تراسا  ياه  همانرب  اب  ار  روشک  نازرواشک  ناناقهد و  ات  دیـشوک  اه  لاـس  میژر  هچرگا 
تبـسن ار  اه  نآ  هاش ، ياه  همانرب  كانرطخ  هدنیآ  هب  تبـسن  يو  ياه  يرگنـشور  ناناقهد و  نازرواشک و  نایم  رد  ماما  مالک  ذوفن 

يریگتـسد ربخ  ندینـش  اب  نیارباـنب ، .دـندرک  یم  تیلوئـسم  ساـسحا  تدـش  هب  ناـنآ  دوب و  هدرک  نارگن  روشک  مالـسا و  هدـنیآ  هب 
رد 15 .دـننک  مالعا  ناماشآ  نوخ  هب  اراکـشآ  ار  دوخ  ترفن  مشخ و  ات  دـندمآ  تختیاـپ  هب  نارهت  فارطا  اهاتـسور و  زا  ناـشربهر 

رازه اه  هد  زور ، نیا  رد  .دـندوب  هدـش  ریزارـس  نارهت  هب  اهاتـسور  رگید  نارامج و  نک ، نیمارو ، نازرواشک  زا  يداـیز  دارفا  دادرخ 
شود هب  شود  یمدرم ، ياه  هورگ  رگید  اب  هارمه  زرواشک  يرازاب و  وجـشناد و  ات  هتفرگ  یناحور  زا  هموح  تختیاـپ و  مدرم  زا  رفن 
گرم ای  : » دندز گناب  ناشزادنارب ، دادبتسا  نکش و  نمـشد  ياهدایرف  اب  دنتفاتـش و  دوخ  ربهر  يرای  هب  ادص  کی  لد و  کی  مه و 

«. هاش رب  گرم   » و تسا » زوریپ  ینیمخ  « ؛» ینیمخ ای 

اه نآ  رب  هاش  مان  هک  ار  ییاه  ناکم  اه و  نادیم  اه  نآ  .دندوب  هتفرگ  رارق  هاش  ربارب  رد  مدرم 
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دایرف ادص  مه  دندیـسر ، هاش »  » نادـیم هب  یتقو  هدـننک  رهاظت  تیعمج  .دـندرک  یم  يراذـگ  مان  هللا » همحر  ینیمخ  ماما   » مان هب  دوب ،
دجـسم رد  مدرم  دـندز  دایرف  همه  دـنیآ ، مه  درگ  هاش  دجـسم  رد  دـش  رارق  یتقو  تسا و  ینیمخ  نادـیم  نادـیم ، نیا  مان  هک  دـندز 

.دنوش عمج  ینیمخ 

یتموکح هاگتـسد  هب  تبـسن  نانآ  راجزنا  مشخ و  یتقو  .دننک  هرـسکی  يدیزی  تموکح  اب  ار  ناشفیلکت  ات  دندوب  هدـمآ  نارهت  مدرم 
هنوگره نودـب  اهراعـش  نیا  وش .» مگ  ورب  روتاتکید  « ؛» میهاوخ یمن  هاش  ام  « ؛» هاش رب  گرم  : » دـندز دایرف  ادـص  کـی  تفرگ ، ـالاب 

.درک یم  نایب  ار  مدرم  یبلق  تساوخ  تفرگ و  یم  همشچرس  مدرم  ناج  قمع  زا  یلبق ، يزیر  همانرب 

ار نآ  ياه  هرجنپ  رد و  دندرب و  شروی  ویدار  هرادا  يوس  هب  زین  یهورگ  دندرب و  موجه  هاش  خاک  هب  یبالقنا  نایامیپ  هار  زا  یهورگ 
حلسم دنناوتب  هک  نیا  يارب  زین  یخرب  .دادن  اه  نآ  هب  ار  رت  شیب  يورشیپ  ناکما  میژر  نارودزم  ياه  لسلـسم  شتآ  یلو  دنتـسکش ،

ییاج ره  هب  مدرم  .دندروآ  موجه  هناخپوت  نادیم  رانک  رد  شترا  تاحیلـست  هرادا  هب  دنزادرپب ، میژر  اب  هناحلـسم  هزرابم  هب  دـنوش و 
ناکم هلمج  زا  .دندرک  یم  نوگژاو  دوب ، ناشهار  رس  رب  هک  ار  یتلود  ياه  نیشام  اه  نآ  .دندش  یم  رو  هلمح  دوب ، میژر  ِنآ  زا  هک 
نابعش یشزرو  هاگشاب  الوک و  یسپپ  هناخراک  اکیرما ، ناریا و  یگنهرف  نامزاس  تفرگ ، رارق  نیگمشخ  مدرم  هلمح  دروم  هک  ییاه 

(1) .دوب خم  یب 

زابرس ودنامک و  رفن  نارازه  .دنداد  رس  هاش » رب  گرم   » راعش دندروآ و  موجه  هاش  خاک  هب  مدرم  هک  دوب  ینامز  دادرخ  مایق 15  جوا 
هاش خاک  زا  حلسم 

ص 486. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
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خاک هب  يا  همهاو  هنوگ  چیه  نودب  مدرم  .دوب  هدش  رقتـسم  خاک  فارطا  رد  پوت  کنات و  هاگتـسد  اهدص  دـندرک و  یم  يرادـساپ 
ياه هیاپ  تشاد و  رارق  یـشاپورف  هناتـسآ  رد  یهاشداپ  تخت  جات و  .دـنداد  یم  رـس  هاش  رب  گرم  راعـش  دـندش و  یم  کیدزن  هاـش 

نیرت و هنامحر  یب  ناهگان  هک  دـندوب  هدیـسر  اه  لسلـسم  اه و  کنات  یمدـق  دـنچ  ات  مدرم  .دوب  هداتفا  هزرل  هب  يدادبتـسا  تموکح 
عافد يارب  تلم و  نیا  جـنرتسد  زا  هک  ییاه  پوت  اه و  لسلـسم  اه و  کنات  .تفرگ  تروص  مدرم  يوس  هب  اه  هلمح  نیرت  هنایـشحو 

نازرابم ناملـسم و  نادرم  دازآ  ياهرکیپ  زا  داتفا و  راک  هب  عافد  یب  مدرم  هیلع  دوب ، هدش  يرادـیرخ  موب  زرم و  نیا  كاخ  بآ و  زا 
مهرد اه  لسلـسم  اه و  پوت  شّرغ  اب  هاش » رب  گرم   » يادـص دوب و  هدـیچیپ  اج  همه  توراب  نوخ و  يوب  .تخاس  اه  هتـشپ  یبالقنا 

و ویدار ) تاراشتنا  هرادا  لباقم   ) كرا نادـیم  رد  يدایز  ياهرکیپ  دوب و  يراج  نوخ  يوج  اه  هچوک  اـه و  ناـبایخ  زا  .هتخیمآ  یم 
یم زاب  هک  یناهد  ره  تفر و  یم  الاب  هک  یتسد  ره  .دوب  هدـش  هتـشابنا  مه  يور  رمرم  خاک  فارطا  ياه  نابایخ  هناخ و  پوت  نادـیم 

نامگ هب  هاش  دوب و  هدمآرد  یناسنا  هاگراتـشک  تروص  هب  رمرم  خاک  فارطا  .تفرگ  یم  رارق  اه  لسلـسم  هلولگ  فده  دروم  دـش ،
.درک یم  رتدیفس  ار  دوخ  بالقنا  مدرم ، خرس  نوخ  نتخیر  اب  شلطاب 

نیمارو مدرم  راتشک  . 11

نیمارو مدرم  راتشک  . 11

رد 15 هک  نیمارو  نازرواـشک  ناـناقهد و  .دوـب  نیمارو  هدیـشک  جـنر  عاـفد و  یب  مدرم  راتـشک  میژر ، ياـه  تیاـنج  زا  رگید  یکی 
ياه نویماک  اب  هار  رد  دندوب ، تختیاپ  هناور  شیوخ  ربهر  زا  ینابیتشپ  يارب  هدایپ  ياپ  اب  دندوب و  هدیشوپ  نفک  دادرخ 
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دوخ ياهاتـسور  هب  دنتـساوخ  یم  مدرم  زا  میژر  هتخورف  دوخ  رـصانع  .دـندرک  دروخرب  میژر  ناماشآ  نوخ  ياـه  کـنات  یماـظن و 
هداهن فک  رب  ناج  دوخ  ربهر  مالـسا و  زا  عافد  رد  دـندوب و  نیگمـشخ  ناـنچ  مدرم  یلو  دـنرادرب ، تسد  تارهاـظت  زا  دـندرگرب و 

نانآ هب  اه  کنات  اه و  لسلـسم  شتآ  هتبلا  .دندش  رو  هلمح  اه  نآ  هب  ورین  مامت  اب  دندرکن و  یهجوت  نانآ  ياهروتـسد  هب  هک  دـندوب 
كاخ هب  یعمج  هتـسد  تروص  هب  ناگدننکرهاظت  دوبن ، یهانپ  ناج  نابایب ، نآ  رد  نوچ  دنوش و  کیدزن  نایماظن  هب  هک  دادن  هزاجا 

، ناگتشک ياهدسج  يور  رب  اه  کنات  تکرح  سپـس  .دش  هتـشغآ  ناش  نیگنر  نوخ  هب  دیفـس  ياه  نفک  دندش و  هدیـشک  نوخ  و 
.دوبن صیخشت  لباق  زین  ناشناگتسب  يارب  نانآ  ياه  هزانج  تیوه  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، درخ  ار  اه  نآ  ياه  ناوختسا 

مه .دیشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  رفن  نارازه  درک و  بوکرـس  اهرهـش  رگید  مق و  نارهت و  رد  ار  دادرخ  مایق 15  مامت ، تدش  اب  میژر 
فدـه اـب  هک  ار  یمدرم  هدرتـسگ  ییاـمیپ  هار  دیـشوک  ییاـه  هشقن  حرط  اـب  هناـبآمروتاتکید ، یتسیـشاف و  ياـهراک  رب  نوزفا  نـینچ 

یلـصا و ریـسم  زا  دوب ، هتفرگ  تروص  روشک  لالقتـسا  یمالـسا و  ياـه  شزرا  زا  عاـفد  رد  دادبتـسا و  روج و  تیمکاـح  ینوگنرس 
اب ات  داتـسرف  ناگدننک  تارهاظت  عمج  هب  هایـس  ياه  سابل  اب  ار  دوخ  هب  هتـسباو  كاواس و  رـصانع  میژر ، .دنک  فرحنم  دوخ  فده 
هک دنزادنایب  اج  هنوگ  نیا  نارتخد ، نانز و  هب  هلمح  مدرم و  ياه  هزاغم  تراغ  یمومع و  ياه  ناکم  ياه  هرجنپ  هشیـش و  نتـسکش 

یمومع شیاسآ  بلس  جرم و  جره و  یپ  رد  دنرگبوشآ و  نایامیپ  هار 
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(1) .تسا هعماج  مومع  دوس  هب  اه  نآ  نتشک  بوکرس و  دنتسه و 

یماظن تموکح  مالعا  . 12

یماظن تموکح  مالعا  . 12

نانآ .تخادـنا  ییوج  هراچ  رکف  هب  ار  هاـش  میژر  دوب ، هدروآرد  هزرل  هب  ار  یهاـش  متـس  خاـک  هک  دادرخ  هدزناـپ  یمدرم  تارهاـظت 
.دـننک يریگوـلج  مدرم  یلم  یبهذـم و  تضهن  شرتـسگ  يورـشیپ و  زا  اـت  دـندز  یم  تسد  يا  هویـش  ره  هب  نارگن  هدز و  تـشحو 

هنوـگره وـلج  اـت  دـننک  يریگوـلج  اـه  ییآ  مهدرگ  اهدـمآ و  تفر و  همه  زا  هک  دوـب  نیا  دـنتفرگ ، شیپ  رد  هک  یلح  هار  نیرتـهب 
.دوش هتفرگ  ضارتعا  شروش و 

رهظ 15 زا  دعب  تعاس 8  زا  ار  هموح  تختیاپ و  رد  دمآ  تفر و  هنوگره  يا  هیمالعا  رد  يریـصن )  ) نارهت یماظتنا  رادنامرف  نیاربانب ،
دهاوخ ناراب  ریت  دنک ، دـمآ  تفر و  رهـش  رد  یماظن  تموکح  نامرف  فالخ  رب  هک  سکره  داد  روتـسد  درک و  مالعا  عونمم  دادرخ 

.دش

رد زونه  نادیهـش  ياهرکیپ  .دـیراب  یم  گرم  تشحو و  اج  همه  زا  .تفر  ورف  رابگرم  یتوکـس  رد  رهـش  دیـسر و  ارف  بش  یهاـیس 
ياه نویماک  تکرح  .دوزفا  یم  بش  تشحو  رب  لسلـسم  رابگر  هلولگ و  کیلـش  يادص  یهاگ  دنچ  زا  ره  دوب و  هدـنام  اه  نابایخ 

هب دش و  یم  رپ  ناگتـشک  ياهرکیپ  زا  یماظن  ياه  نویماک  .تشاد  همادا  بش  لوط  رد  اهودنامک  نازابرـس و  دمآ  تفر و  یماظن و 
اه و کنات  رهش ، مهم  ياه  نابایخ  اه و  نادیم  رد  .درک  یم  تکرح  اه  ناتسربق  تمس 

ص 488. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
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رارق سیلپ  هرصاحم  رد  اه  شورف  راب  نادیم  اهدجـسم و  هاگـشناد ، رازاب ، .دنتـشاد  رظن  ریز  ار  یتکرح  هنوگره  یماظن  ياه  نویماک 
.دش یم  تشادزاب  دش ، یم  هدید  اه  نابایخ  رد  هک  سکره  تشاد و 

همحر ینیمخ  ماما  ینارنخس  راون  هب  هک  ار  نایوجـشناد  زا  رفن  اهدص  دابآریما ، رد  هاگـشناد  يوک  هب  هنایـشحو  هلمح  کی  رد  سیلپ 
یم لامتحا  هک  ار  یـسایس  یبهذم و  تیـصخش  ره  كاواس  .درک  نادنز  هناور  ریگتـسد و  دـندرک ، یم  شوگ  اروشاع  رـصع  رد  هللا 

.داتسرف یم  یماظن  ياه  ناگداپ  اه و  هاگ  تشادزاب  هب  درک و  یم  ریگتسد  دشاب ، هتشاد  یشقن  یمدرم  شبنج  رد  داد 

رهاظ هب  دـننک و  فقوتم  دادرخ  هدزناپ  رد  ار  یمدرم  شبنج  لسلـسم ، کـنات و  هزینرـس و  روز  هب  دـندوب  هتـسناوت  يولهپ  ناـمیخژد 
ار نآ  نامدود  تفرگ و  یمرب  رد  ار  میژر  ناکرا  يدوز  هب  هک  دوب  يرتسکاخ  ریز  دایرف  توکـس  نیا  هک  نآ  زا  لفاغ  دنوش ؛ زوریپ 

.تسکش یم  مهرد 

دادرخ رد 16  مدرم  راتشک  . 13

دادرخ رد 16  مدرم  راتشک  . 13

ضارتعا نابایخ و  هب  ندمآ  تأرج  یـسک  رگید  دوب ، هتخادنا  هار  هب  نارهت  رد  هک  يا  هنامحر  یب  يزیر  نوخ  اب  درک  یم  رکف  میژر 
اه ناـبایخ  هب  هراـبود  نارهت  ناملـسم  هتـشذگ و  ناـج  زا  مدرم  زور ، نآ  يادرف  یلو  تشاد ، دـهاوخن  ار  میژر  ياـه  يرگدادـیب  هـب 

.تشاذـگ دـنهاوخن  اهنت  ار  شیوخ  يربهر  زگره  دـنا و  هدیـشکن  تسد  شیوخ  یمالـسا  ياه  نامرآ  زا  هک  دـننک  تباث  ات  دـندمآ 
هرز اه و  نویماک  هب  دوخ  هار  رـس  رد  دندمآرد و  تکرح  هب  هاش  خاک  يوس  هب  ینیمخ » ای  گرم  ای   » راعـش نداد  اب  ناگدننک  رهاظت 

.دندیشک شتآ  هب  ار  اه  نآ  زا  يرامش  دندش و  رو  هلمح  میژر  ياه  شوپ 
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دیاب هلولگ  ره  .دهدب  رده  ار  يا  هلولگ  دـیابن  سک  چـیه  هک  درک  رداص  ینامرف  دوب ، هدـش  هتفـشآ  مدرم  گرزب  هسامح  زا  هک  هاش 
هب .دنک  بوکرس  دناوتب  ار  مدرم  شبنج  ات  دش  رداص  تشک » دصق  هب   » نامرف نیاربانب ، .دریگب  ياج  ناگدننک  رهاظت  بلق  زغم و  رد 

.دندیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  ناملسم  نازرابم  دندیّرغ و  اه  لسلسم  دندمآرد و  تکرح  هب  اه  کنات  هاش ، نامرف 

یم یهاش  متس  تموکح  هتشذگ  ياهزور  رد  رگا  .تشاد  یساسا  قرف  هتـشذگ  ياهزور  اب  دادرخ  زور 16  رد  میژر  يرگ  یشحو 
اضتقا هاش  هنارگمتس  نامرف  دادرخ  رد 16  یلو  دـنک ، بوکرـس  ار  اه  نآ  شبنج  مایق و  دزاس و  هدـنکارپ  ار  میژر  نافلاخم  تساوخ 

زین دادرخ  ییامیپ 16  هار  .دـش  یم  هتفرگ  هناـشن  نازراـبم  زغم  بلق و  دـیاب  دوشن و  کیلـش  فدـه  یب  يا  هلولگ  چـیه  هک  درک  یم 
هک درک  تباث  نایناهج  هب  تخاس و  رتراکشآ  دوب ، نآ  نیگنن  ياه  یگژیو  زا  يراوخ  نوخ  یـشک و  مدآ  هک  ار  میژر  یعقاو  هرهچ 

.دشکب نوخ  هب  ار  روشک  مامت  تسا  رضاح  دیفس ، بالقنا  يارجا  يارب  میژر 

اه ناتسرهش  رگید  رد  مایق  . 14

اه ناتسرهش  رگید  رد  مایق  . 14

يریگتسد هب  ضارتعا  يارب  یمومع  ياه  باصتعا  یمدرم و  تارهاظت  زین  روشک  رگید  ياه  ناتـسرهش  رد  مق ، نارهت و  اب  نامز  مه 
.دش ور  هبور  میژر  ناراک  تیانج  شروی  اب  هک  داتفا  هار  هب  تضهن  يربهر 

ناـیناحور زا  یتـالحم _  هّللا  تیآ  .دـش  بوکرـس  میژر  يوس  زا  تدـش  هب  دادرخ  رد 16  رهـش  نیا  مدرم  یمالـسا  مایق  زاریـش ، رد 
هدرپ یهاش  متـس  میژر  ياه  تیانج  زا  هقطنم ، نآ  ریاشع  سراف و  ناتـسا  زاریـش و  مدرم  يزاـس  هاـگآ  يرگنـشور و  اـب  هتـسجرب _ 

هدهع رب  هقطنم  نآ  یمدرم  شبنج  رد  يرثؤم  شقن  تشادرب و 
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لمع هب  يریگولج  روشک  زا  هطخ  نیا  مدرم  شروش  زا  زرابم ، یناحور  نیا  ندرک  دودـحم  اب  دیـشوک  یم  هشیمه  كاواـس  .تفرگ 
هّللا تیآ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماـما  يریگتـسد  اـب  ناـمز  مه  یمدرم و  ماـیق  يریگ  جوا  اـب  كاواـس  .دـشن  قـفوم  هاـگ  چـیه  هک  دروآ 

هک میژر  اب  زاریش  مدرم  تفلاخم  ییامیپ و  هار  .داتسرف  نارهت  هب  درک و  ریگتسد  زرابم  نایناحور  زا  رفن  دنچ  اب  هارمه  زین  ار  یتالحم 
همادا يرگید  لاح  روش و  اـب  دادرخ  زور 16  رد  تشاد ، همادا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يریگتـسد  هب  ضارتعا  لـیلد  هب  دادرخ  رد 15 

ییامیپ هار  زا  يدایز  هورگ  .دوبن  ریثأت  یب  یمدرم  ناجیه  روش و  داجیا  رد  زین  مق  نارهت و  رد  میژر  ياه  تیانج  ربخ  ندینـش  .تفای 
: تشون تاعالطا  همانزور  .دندش  میژر  ياه  نادنز  هناور  ریگتسد و  زور  نآ  رد  ناگدننک 

يدوز هب  هدش و  ریگتسد  اه  نآ  زا  يا  هدع  هک  دنشاب  یم  رفن  دودح 500  دنتسه ، مهتم  زاریش  رد  دادرخ  عیاقو 16  رد  هک  یصاخشا 
(1) .دنتسه نیمهتم  ریاس  بیقعت  رد  نیرومأم  دش و  دنهاوخ  همکاحم 

ياـه تیـصخش  هلمج  زا  ینـالیم  هّللا  تیآ  یمق و  هّللا  تیآ  .دوب  رادروخرب  يرت  شیب  تدـش  زا  دهـشم  رد  یمدرم  ياـه  ضارتـعا 
رگید مق و  نارهت و  رد  مدرم  تازرابم  يریگ  جوا  اب  .دـنتخادرپ  یم  میژر  ياه  تیانج  يرگاـشفا  هب  دهـشم  رد  هک  دـندوب  يزراـبم 
ياهاج حبـص  لوا  زا  نیاربانب ، .دوش  رت  هدرتسگ  اه  تفلاخم  زین  دهـشم  رد  هک  داد  یم  لاـمتحا  هاـش  ماـشآ  نوخ  هاگتـسد  اـهرهش ،

مرح ترایز  دـصق  هب  یمق  هّللا  تیآ  یتقو  دادرخ )  15  ) مرحم هدزاود  زور  .دوب  هدمآرد  یماظن  ياهورین  هرـصاحم  هب  رهـش  سّاسح 
عضو دوب ، هداتفا  هار  هب  هناخ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رهطم 

رویرهش 1342.  5 تاعالطا ، همانزور  - 1

دادرخ هدزناپ  مایق  همان  هژیو  يرادیب :  www.Ghaemiyeh.comزاغآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 84 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13328/AKS BARNAMEH/#content_note_72_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:73

يریگولج مدرم  هنازور  دمآ  تفر و  زا  تسا و  لیطعت  رازاب  تسا و  یماظن  ياهورین  لاغـشا  رد  رهـش  هک  دنیب  یم  ار  رهـش  يداعریغ 
یم داشرهوگ ، دجـسم  رد  رـصع  رهظ و  زامن  هماقا  زا  سپ  یمق  هّللا  تیآ  .دسر  یم  شوگ  هب  ییاوه  ریت  کیلـش  يادص  دننک و  یم 

كانمیب هدرتسگ  تارهاظت  يریگ  لکـش  زا  هک  میژر  .دـنداتفا  هار  هب  ناـشیا  رـس  تشپ  تیعمج  لیـس  هک  ددرگرب  هناـخ  هب  تساوخ 
میژر نارودزم  .دندروآ  موجه  حلـسم  دارفا  هب  دندرکن و  یهجوت  سیلپ  رادشه  هب  مدرم  یلو  درک ، يریگولج  مدرم  تکرح  زا  دوب ،

هّللا تیآ  ییامیپ ، هار  نیا  رد  .دندناشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  ناملسم  ناهاوخ  يدازآ  دنتـسب و  هلولگ  رابگر  هب  ار  عافد  یب  مدرم  زین 
ینیمخ ماما  لولـس  راوج  رد  زین  ناشیا  دنداتـسرف و  رـصق  نادـنز  نارهت و  هب  هرـسکی  سنالوبمآ  کی  اـب  دـندرک و  ریگتـسد  ار  یمق 

.دش ینادنز  هللا  همحر 

شروی اـب  هک  دوـب  زیربـت  رهـش  تشاد ، يرت  شیب  یگدرتـسگ  مدرم  ياـه  ییاـمیپ  هار  اـه و  باـصتعا  هک  ییاهرهـش  زا  رگید  یکی 
نتـسب اب  دندز و  تسد  ییاه  باصتعا  هب  زاریـش  دهـشم و  دننامه  مدرم  زین  روشک  ياهرهـش  رگید  رد  .دش  ور  هبور  میژر  هنایـشحو 

.دنداد ناشن  میژر  نامیخژد  هب  تبسن  ار  دوخ  ترفن  مشخ و  ییامیپ ، هار  عامتجا و  نتخادنا  هار  اب  اه و  هزاغم  یلیطعت  رازاب و 

اه تیعقاو  نداد  هولج  هنوراو  ینکارپ و  غورد  . 15

اه تیعقاو  نداد  هولج  هنوراو  ینکارپ و  غورد  . 15

جات تقوم  تروص  هب  دوب  هتسناوت  اهرهـش  رگید  مق و  نارهت و  رد  ناراد  نید  ناهاوخ و  يدازآ  راتـشک  اب  هک  هاش  ماشآ  نوخ  میژر 
اب درک  یم  رکف  هاش  .دید  یم  دوخ  ماک  هب  ار  ایند  دوب و  يرهاظ  يزوریپ  تسمرـس  دهد ، تاجن  لماک  یـشاپورف  زا  ار  دوخ  تخت  و 

.دزیخرب وا  اب  تفلاخم  هب  دتسیاب و  میژر  يور  رد  ور  دنک  یمن  تأرج  یـسک  رگید  تسا ، هتخادنا  هار  هب  ناریا  رد  هک  ینوخ  مامح 
هک يو 
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دنک ظفح  ار  یناهج  مسینویهص  یبرغ و  مسیلایرپما  عفانم  تسا  هتسناوت  مدرم  راتشک  اب  هک  نیا  زا  دید و  یم  نادیم  زات  هکی  ار  دوخ 
ینارگن سرت و  زونه  هتبلا  .دوب  لاـح  شوخ  رورغم و  رایـسب  دروآرد ، شیوخ  ناـبابرا  يارب  ینما  هریزج  ّتقوـم ، روـط  هب  ار  ناریا  و 

یم دوخ  رب  زوـنه  مدرم  بـالقنا  تضهن و  تشحو  زا  هاـش  دوـب و  هتـشاد  هاـگن  ناـساره  ار  میژر  دادرخ ، یمدرم 15  مایق  زا  یـشان 
نازرابم نایناحور و  تضهن و  يربهر  زا  ماقتنا  نتفرگ  يارب  ار  هنیمز  ینکارپ  غورد  يزاس و  هنحص  اب  ات  دندیـشوک  نیاربانب ، .دیزرل 

رد رابرد  هب  هتسباو  ياه  همانزور  دندرب ، یم  رـس  هب  نادنز  رد  یمق  هّللا  تیآ  ینالیم و  هّللا  تیآ  هک  یلاح  رد  .دننک  مهارف  یـسایس 
: دنتشون تشرد  رتیت  اب  یلعج  هیمالعا  کی 

املع و وس  کی  زا  میژر  .دـندرک  توعد  مظن  تیاعر  شمارآ و  هب  ار  مدرم  یمق  ییاـبطابط  هّللا  تیآ  ینـالیم و  هّللا  تیآ  ترـضح 
نیا .دناوخ  یم  ارف  شمارآ  هب  ار  مدرم  درک و  یم  يزاس  غورد  اه  نآ  مان  هب  رگید ، يوس  زا  دوب و  هدرک  ینادنز  ار  زرابم  نایناحور 

(1) .داد یم  ناشن  ار  مدرم  مشخ  زا  یتوغاط  میژر  هزادنا  یب  تشحو  سرت و  رما 

ار اـه  نهذ  هک  نـیا  يارب  دادرخ ، رهظ 15  زا  دـعب  رد  یتاـعوبطم  وگو  تفگ  کـی  رد  روشک _  تینما  ناـمزاس  سیئر  ناورکاـپ _ 
ياهروشک کیرحت  هب  ناگدـننک  مایق  هک  درک  ناونع  دـناوخ و  عاـجترا  ار  مدرم  یمالـسا  ماـیق  دزاـس ، هداـمآ  ینکارپ  هعیاـش  يارب 

، دنتشاد تکرش  ییامیپ  هار  رد  هک  يدارفا  دنا و  هدرک  شروش  یجراخ 

ص 495. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
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(1) .دنا هتفرگ  یم  لوپ  هناگیب  رصانع  زا 

ناگدننک مایق  ناگرزب  نارـس و  یمامت  هک  درک  اعدا  یجراخ  ناراگنربخ  اب  وگو  تفگ  رد  زین  ملع _  هّللادسا  تقو _  ریزو  تسخن 
يو .دنا  هدش  هتـشک  رفن  اهنت 20  سیلپ  نارومأم  يزادناریت  رثا  رد  تموکح ، دض  رب  یمدرم  ياه  تفلاخم  رد  دـنا و  هدـش  ریگتـسد 

: تفگ دوب ، هتفای  بیترت  دادرخ  رد 17  هک  وگو  تفگ  نیا  رد 

همکحم میلـست  دنتـشاد ، تسد  فلتخم  ياهرهـش  رد  هتفه  نیا  یتلود  دض  بوشآ  رد  هک  یبهذـم  نایاوشیپ  نیرت  گرزب  زا  رفن   15
(2) .دشاب هتشاد  ار  مادعا  تازاجم  ینعم  تسا  نکمم  یماظن  همکحم  دش و  دنهاوخ  یماظن 

هاوخ يدازآ  یمدرم  مایق  ملع ، هّللا  دـسا  هبحاصم  زا  سپ  دادرخ  رد 17  زین  هاش  دوخ  رابرد ، هتسباو  رـصانع  ياه  يزادرپ  غورد  وریپ 
هب یگرزب  ياه  تمهت  نتشاد  اور  اب  سپس  .دیمان  هنایشحو » مادقا   » ار نانآ  سدقم  تکرح  دناوخ و  هایس » عاجترا   » ار زیتسدادبتسا  و 

: تفگ يو  .درک  یمن  رواب  ار  نآ  یمیلس  لقع  چیه  هک  درک  مه  رس  ار  ییاه  غورد  یگراچیب ، ینارگن و  اب  ناریا ، فیرش  تلم 

هدش یمخز  هک  یناسک  نایم  رد  هک  نیا  امک  دنتخادنا ، هار  هب  ار  دادرخ  هدزناپ  طاسب  هک  یناسک  هنافـسأتم  هک  میوگب  امـش  هب  دـیاب 
اه هچوک  رد  دنتفگ  یم  دندوب و  هداد  لوپ  لایر  هام 25  هب  مینک ؛ راک  هچ  ام  هک  دنتفگ  یم  اه  نآ  زا  یلیخ  دنا ، هدش  ریگتسد  ای  دنا 

هتفگ تاییزج  يدوز  هب  ناریا  تلم  امش  هب  تسا و  هدیـسر  اجک  زا  هوجو  نیا  میناد  یم  الاح  ام  ینالف .» داب  هدنز  : » دییوگب دیودب و 
نیا طقف  .دش  دهاوخ 

.498 صص 495 _  ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
ص 49. ج 2 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  - 2
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دوش یم  هچ  ار  نیا  دـنک ، مادـقا  شدوخ  هعماـج  دـض  رب  دریگب و  ار  یجراـخ  لوپ  هک  یناریا  کـی  ّتیناریا  ظاـحل  زا  ًـالّوا  عوضوم 
دادرخ هدزناـپ  زور  رد  هک  ییاـه  نوخ  نیا  و  تسیچ ؟ نیا  هعیـش  ریغ  ناملـسم  رفن  کـی  زا  دریگب  لوـپ  هعیـش  رفن  کـی  مود  .تفگ 
ثعاب هتخادنا و  هار  هب  ار  دادرخ  هدزناپ  طاسب  هک  یناسک  میوگب  دیاب  .تساه  نوخ  نیا  لوئسم  یک  تسیک و  ندرگ  هب  دش ، هتخیر 

(1) .دیسر دنهاوخ  ناشدوخ  لامعا  يازس  هب  يدوز  هب  دنا ، هدش  اه  نوخ  ندش  هتخیر 

یمالـسا مایق  ییوس  زا  مایق ، هب  يدام  یعاجترا و  بسچرب  ندز  هناگیب و  لماوع  اب  مدرم  مایق  نداد  دـنویپ  اـب  هک  دوب  نیا  میژر  هشقن 
ار هنیمز  رگید ، يوس  زا  دـنا و  هتخیر  اه  نابایخ  هب  ناـگناگیب ! کـیرحت  هب  مه  نآ  لاـیر و  يارب 25  هک  دـهد  هولج  يدام  ار  مدرم 

ندوب یگتخاس  دروآ و  راب  هب  هاش  میژر  يارب  یگرزب  ییاوسر  هدنیآ ، تالوحت  اهدادیور و  هتبلا  .دنک  مهارف  تلم  ربهر  مادعا  يارب 
لاـس رد  مدرم  تضهن  يزوریپ  يارب  ار  هنیمز  لاس 42 ، دادرخ  مایق 15  یلک ، روط  هب  .تخاس  نشور  ناگمه  رب  ار  نانآ  ياـه  هتفگ 

.داهن ناینب  ناریا  رد  ار  یمالسا  تموکح  لیکشت  ياه  هیاپ  درک و  مهارف   57

 . ص 500 ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
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دادرخ مایق 15  ياه  یگژیو  مراهچ : لصف 

هراشا

دادرخ مایق 15  ياه  یگژیو  مراهچ : لصف 

اه لصف  ریز 

ندوب ینید  . 1

ندوب شوجدوخ  یمدرم و  . 2

دنمناوت هتسیاش و  يربهر  . 3

ندوب هبناج  همه  . 4

يرکف لالقتسا  . 5

يزیتسرامعتسا دادبتسا و   . 6

ندوب ینید  . 1

ندوب ینید  . 1

لماع هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا  .دوب  مدرم  تکرح  ندوب  یمالـسا  ینید و  دادرخ ، هدزناپ  ماـیق  ياـه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی 
ماـما هک  یمالـسا  .تسا  هتـشادن  رثا  تضهن ، ندـمآ  دـیدپ  رد  رگید  لـماوع  هدوـب و  یتدـیقع  یکیژولوئدـیا و  اـهنت  مدرم ، تکرح 

هنوگره ییارگ ، تیونعم  رب  نوزفا  درک ، یفرعم  نایناهج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  مالـسا  ساـسا  رب  هللا  همحر  ینیمخ 
همه نایم  تورث  هنالداع  میسقت  یتاقبط و  هلـصاف  ندش  هدیچرب  یعامتجا و  يربارب  راتـساوخ  .درک و  یم  یفن  زین  ار  دادبتـسا  متس و 

.دوب یمدرم  ياه  هورگ 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يرهطم  یضترم  دیهش 

تـسج رد  رگید ، ییوس  زا  دوب و  تلادـع  ناهاوخ  ییوس  زا  تضهن  هک  نآ  اـب  .تسا  هدوب  یمالـسا  تضهن  کـی  اـعقاو  اـم  تضهن 
.درک یم  وجو  تسج  مالسا  وترپ  رد  ار  يدازآ  لالقتسا و  تساوخ و  یم  مالسا  هیاس  رد  ار  تلادع  یلو  لالقتسا ، يدازآ و  يوجو 
تلم لـیم  تساوخ و  دروـم  تهج  ناـمه  نیا ، .درک  یم  بلط  یمالـسا  يوـب  گـنر و  اـب  ار  زیچ  همه  اـم  تضهن  رتـهب ، تراـبع  هب 

(1) .دوب
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رثا رد  مالـسا  نید  یعامتجا  ياه  هبنج  نیا  یلو  تساه ، یگدرب  اه و  یتلادـع  یب  اب  هزراـبم  بتکم  زیتسرفک و  نید  مالـسا ، اـساسا 
هرهچ زا  ار  رابغ  نیا  تسناوت  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  دوب  هدش  شومارف  یهاشداپ ، ياه  تموکح  غورد و  تاغیلبت 

 . ص 54 اردص ، تاراشتنا  یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  يرهطم ، یضترم  - 1
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یب هیلع  زرابم  یسایس و  درف  کی  ناملسم  درف  ره  تسین و  ادج  يو  تناید  زا  ناملـسم  تسایـس  هک  تشاد  نایب  ماما  .دیادزب  مالـسا 
ياه هزومآ  هیاس  رد  دـندید ، یم  رطخ  رد  ار  دوخ  بهذـم  نآرق و  یمالـسا و  ياه  شزرا  هک  ناناملـسم  نیاربانب ، .تساه  یتلادـع 

.دنبایزاب ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  قوقح  ات  دنتخیر  اه  نابایخ  هب  دنتساخرب و  هزرابم  هب  مالسا 

نیا رد  .دنروآ  تسد  هب  یساسا  تیقفوم  دنتسناوتن  دنتـشاد ، یلم  گنر  اهنت  ای  یبهذم  یلم و  هبنج  رت  شیب  هک  نیـشیپ  ياه  تضهن 
زین یلم  ناربهر  .تفرگ  یم  رارق  یلم  لیاسم  عاعشلا  تحت  یبهذم  لیاسم  دندوب و  ادج  ینید  ناربهر  زا  یسایس  ناربهر  اه ، تضهن 

دندوب یکی  یسایس  یبهذم و  ناربهر  هک  دوب  نیا  داد ، خر  دادرخ  هدزناپ  رد  هچ  نآ  لباقم ، رد  .دنتـشادن  بهذم  هب  یهجوت  نادنچ 
.دوب مالسا  ساسا  رب  هزرابم  دوب و  مدرم  یبهذم  ياهرواب  تناید و  هیاپ  رب  تضهن  تسایس  لصا ، رد  و 

هک دـنک  یم  دـیکأت  رما  نیا  رب  یمالـسا  بالقنا  تیهام  لیلحت  رد  اـکیرما  نارادـم  تسایـس  نازادرپ و  هیرظن  زا  نوسکین ، دراـچیر 
هدوت یبهذم  ياهرواب  مدرم ، مایق  رد  يدام  ياه  هزیگنا  در  اب  يو  .دوب  یقرـش  یبرغ و  ياه  شزرا  همه  هیلع  بالقنا  ناریا ، بالقنا 

(1) .دنک یم  یفرعم  مدرم  تکرح  یلصا  لماع  ار  اه 

ندوب شوجدوخ  یمدرم و  . 2

ندوب شوجدوخ  یمدرم و  . 2

زاغآ ینیمخ ؛ ماما  هژیو  هب  ینید  ناملاع  يربهر  هب  مالـسا و  ياه  هزومآ  ساسا  رب  یمدرم  ياه  هدوت  ار  دادرخ  هدزناپ  مایق  دیدرت  یب 
لاس رد  .دنداد  همادا  دندرک و 

ص 249. ناریا ، رد  ییالو  تیندم  ياه  هّفلؤم  - 1
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ياه هورگ  اهنت  .دوب  هدشن  ینیب  شیپ  مدرم  تکرح  يارب  یصاخ  بزح  ای  هورگ  کی  يوس  زا  یصخشم  یهد  نامزاس  همانرب و  ، 42
، تسا رطخ  رد  نآرق  مالسا و  دندید  هک  هاگ  نآ  ...و  نایوجـشناد  نایناحور ، نازرواشک ، نارگراک ، نایرازاب ، ینعی  مدرم ؛ فلتخم 

ياه نامرآ  ققحت  يارب  دـنداهن و  ماگ  یجراخ  یلخاد و  رامعتـسا  دادبتـسا و  اب  هزرابم  هار  رد  هاـگآ ، دـیلقت  عجرم  کـی  يربهر  هب 
.دنتخیر اه  نابایخ  هب  یمالسا 

هیلع یمدرم  ًـالماک  ماـیق  هکلب  دـش ، یمن  یهدـنامزاس  یـصاخ  هورگ  اـی  بزح  يوـس  زا  دوـبن و  هتـسباو  قرـش  برغ و  هب  ماـیق  نیا 
اب هزراـبم  تفرگ و  یم  همـشچرس  اـه  نآ  یبهذـم  ياـهرواب  زا  ناریا  مدرم  تضهن  .دوب  نارگرامعتـسا  هاـش و  يدادبتـسا  تموـکح 

دادبتـسا نیب و  نشور  یمدرم ، لقتـسم ، يورین  ناونع  هب  یبهذـم  ناربهر  .دوب  زرابم  ياه  هورگ  همه  شخب  تدـحو  لماع  دادبتـسا 
(1) .دنتشاد هدهع  رب  ار  مدرم  ياه  هدوت  يربهر  زیتس ،

، درک یم  هفخ  ولگ  رد  ار  یفلاخم  يادص  ره  دیبوک و  یم  مه  رد  ار  یتفلاخم  هنوگره  دوب و  حلسم  نادند  ات  میژر  هک  یطیارـش  رد 
تردق ورین و  دزادنا ، تشحو  هب  ار  دادبتـسا  دـنک و  يرادـیاپ  میژر  ياه  کنات  اه و  لسلـسم  ربارب  رد  تسناوت  یم  هک  ییورین  اهنت 
یمالسا بالقنا  يزوریپ  .دیسر  یمن  هجیتن  يزوریپ و  هب  یمدرم  هناوتشپ  نودب  یبالقنا  تکرح  چیه  .دوب  مدرم  نامیا  زیگنا  تفگش 

.دوب دادرخ 42  هدزناپ  مایق  رد  مدرم  یسامح  روضح  درواتسد  زین 

تیهام هرابرد  تشاد ، هدهع  رب  ار  مدرم  تضهن  يربهر  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

ص 273. ناریا ، یسایس  داصتقا  - 1
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: دیامرف یم  دادرخ  هدزناپ  مایق  یمدرم 

نیا تسا ؛ رگراک  رشق  نیا  تسا ؛ زرواشک  رشق  نیا  .تسا  نییاپ  رشق  نیا  زا ]  ] تسه هچره  دنداد ، ناج  دادرخ  رد 15  هک  یصاخشا 
عبت هـب  ار  دادرخ  سپ 15  .تسا  رـشق  نیا  زا  تسه ، هچره  .تسا  دـهعتم  یناحور  نیا  تسا ؛ ِملـسُم  بساک  نیا  تسا ؛ ِملـسُم  رجاـت 

(1) .دننک یم  يرادهگن  اه  نیا  مالسا  عبت  هب  دندرک و  ظفح  اه  نیا  مالسا  عبت  هب  دندروآ و  دوجو  هب  اه  نیا  مالسا 

دنمناوت هتسیاش و  يربهر  . 3

دنمناوت هتسیاش و  يربهر  . 3

همه نادـنز ، هجنکـش و  هزینرـس و  روز  هب  رگرامعتـسا و  ياه  تردـق  يراکمه  اـب  دوب  هتـسناوت  اضردـمحم  یهاـش  متـس  تموکح 
هب ار  روشک  یـسایس  عاضوا  دنک و  بوکرـس  ار  نارکف  نشور  ناگبخن و  ناکلام ، نایارگ ، پچ  نایارگ ، یلم  زا  معا  دوخ  نافلاخم 
رد دشن و  میلـست  هاگ  چیه  میژر  ياهدیدهت  اهرادـشه و  ربارب  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یطیارـش ، نانچ  رد  .دزاس  مارآ  دوخ  دوس 
هک ینامز  رد  ماما  .دروآرد  هزرل  هب  هشیمه  يارب  ار  یهاش  متـس  خاک  هک  دز  يولهپ  نامدود  هب  یمکحم  هبرـض  نانچ  ياروشاع 42 

.دناوخ هراچیب  تخبدب و  ار  يو  دناوخ ، یم  ریذپان  تسکش  هاشنهاش و  ار  دوخ  هاش 

دوب و يرکف  تلاصا  ياراد  ناشیا  نینچ  مه   (2) .دوب ماما  مهم  ياه  یگژیو  زا  یسانش  نامز  يرایشوه و  تعاجـش ، نایب ، تحارص 
ياهورین جیسب  رد  لماع ، نیمه 

 . ص 56 ج 7 ، رون ، هفیحص  - 1
ص 477. چ 3 ، ، 1371 اسر ، یگنهرف  هسسؤم  ناریا ، هلاس  جنپ  تسیب و  خیرات  یتاجن ، اضر  مالغ  - 2
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، یمدرم يورین  هب  خسار  رواب  ادخ و  هب  لکوت  اب  اهنت  دوبن و  یـصاخ  یـسایس  هورگ  ای  بزح  وضع  يو  .تشاد  يرثؤم  شقن  یمدرم 
.درک زاغآ  میژر  اب  ار  دوخ  هزرابم 

راذگورف یششوک  چیه  زا  هار ، نیا  رد  يو  .دوب  مالسا  ياه  هزومآ  ققحت  وا  فده  دوب و  یمالسا  ینابم  هیاپ  رب  ماما  تکرح  ساسا 
رد يرت  مک  نارای  تسا  نکمم  : » متفگ ماما  هب  دادرخ  زا 15  سپ  هک  دنک  یم  لقن  يدیعس  دیهش  .دوب  ریذپان  یگتـسخ  درک و  یمن 

: دومرف ماما  هک  دیشاب » هتشاد  هزرابم  هار 

ياپ زا  ما ، هتفاـی  قح  ار  هار  نیا  نوچ  نم  دنتـسیاب ، نم  لـباقم  رد  دـنهدب و  مه  تشپ  هب  تشپ  سنا  نج و  ماـمت  رگا  مسق ، ادـخ  هب 
(1) .تسشن مهاوخن 

.دوب یمدرم  تکرح  سأر  رد  دـیلقت  عجرم  ینید و  ربهر  کی  دوجو  درک ، یم  زیامتم  نیـشیپ  ياه  تضهن  زا  ار  تضهن  نیا  هچ  نآ 
تازراـبم لـیلد  هب  هکلب  دـننیزگرب ، يربـهر  هب  ار  وا  دـنهدب و  يأر  یـسایس  هورگ  اـی  بزح  وضع  کـی  هب  مدرم  هک  دوبن  هنوگ  نیا 

.دریگ تسد  هب  ار  مدرم  يربهر  تسناوت  تفای و  ییالاو  هاگیاج  مدرم  نایم  رد  ناشیا  ینالوط ،

نیا یسایس  نازرابم  رگید  اب  ماما  توافت  یلو  دنشاب ، هتـشاد  ار  یـسایس  ربهر  کی  ياه  یگژیو  هک  دنوش  ادیپ  يدارفا  تسا  نکمم 
جیسب يارب  هک  ار  یقطنم  درب و  راک  هب  میژر  رب  راشف  يارب  ماما  هک  یـشور  .دیزگرب  میژر  اب  هزرابم  يارب  يا  هزات  هار  ناشیا  هک  دوب 

.دوب توافتم  نارگید  شور  هار و  اب  تفرگ ، راک  هب  مدرم  ياه  هدوت 

نایناریا دراد و  ناریا  ّتلم  دوپ  رات و  رد  هنیرید  يا  هشیر  مالسا ، کش ، یب 

ص 226. تیناحور ، يادهش  - 1
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ماما تضهن  هزرابم و  .دـنهد  یم  مالـسلا )  مهیلع  ) موصعم ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  هب  یـصاخ  هقـالع  ناملـسم 
رد ار  ینید  عجرم  کی  مدرم  یتقو  نیاربانب ، .تفرگ  تروص  هعیش  بهذم  ياه  هزومآ  مالـسا و  نید  بلاق  رد  زین  هللا  همحر  ینیمخ 

.دنتسناد بجاو  ار  ناشیا  ياهروتسد  اهاوتف و  دنتسویپ و  وا  هب  لد  ناج و  اب  دندید ، هزرابم  سأر 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  يرهطم  دیهش 

رد ربهر  کی  يایازم  طیارـش و  اعقاو  هک  نیا  رب  هوالع  هک  دـش  تضهن  نیا  ضراعم  ـالب  عزاـنمالب و  ربهر  تلع  نیا  هب  ینیمخ  ماـما 
هک اه  نآ  ینعی )  ) نارگید هک  نآ  لاح  .تشاد  رارق  ناریا  مدرم  ياـهزاین  یحور و  يرکف و  ریـسم  رد  ناـشیا  دوب ، عمج  ناـشیا  درف 

نیا رد  ماما ] [ي  ربهر تیقفوم  زمر  .دنتشادن  رارق  ریـسم  نیا  رد  ناشیا  هزادنا  هب  دندرک ، یم  شالت  تضهن  يربهر  ماقم  بسک  يارب 
یمالـسا ياهرایعم  اب  ار  ملظ  اب  هزرابم  یلو  درک ، هزراـبم  ملظ  اـب  ناـشیا  .درب  شیپ  هب  یمالـسا  میهاـفم  بلاـق  رد  ار  هزراـبم  هک  دوب 

دـهدب و قانتخا  هب  نت  دـیابن  ناملـسم  کی  دورب و  ملظ  راب  ریز  دـیابن  ناملـسم  کـی  هک  رکف  نیا  ياـقلا  قیرط  زا  ماـما  .درک  حرطم 
(1) .درک زاغآ  ار  دوخ  هزرابم  دشاب ، رفاک  ربنامرف  تسدریز و  دیابن  نمؤم 

رد پچ  ای  یلم  شیارگ  اب  يرگید  درف  هورگ و  چـیه  دوب و  دـیلقت  عجرم  کی  تسد  رد  دادرخ  هدزناپ  رد  نازرابم  يربهر  نیارباـنب ،
.تشادن یتلاخد  يربهر  راک 

ندوب هبناج  همه  . 4

ندوب هبناج  همه  . 4

زا مادـک  چـیه  .دوب  نوگانوگ  ياه  هبنج  رد  مدرم  تکرح  یگدرتسگ  ندوب و  هبناج  همه  دادرخ ، هدزناپ  مایق  ياه  یگژیو  رگید  زا 
رهش دنچ  ای  نارهت  رد  رت  شیب  هتشذگ ، ياه  تضهن  .دندوبن  هبناج  همه  هدرتسگ و  نینچ  نیا  نیشیپ ، ياه  تضهن 

 . صص 51 و 52 یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  - 1
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بقع اب  ناگدننک ، مایق  ياه  هتساوخ  ندوب  یحطس  لیلد  هب  ای  درک  یم  ادیپ  صاخ  هورگ  ای  هقبط  کی  زا  یناراداوه  روشک ، گرزب 
رگید نآ  ناربهر  يریگتـسد  ناگدـننک و  مایق  یبوکرـس  اب  هاگ  نینچ  مه  .تفای  یم  نایاپ  زین  ناگدـننک  ماـیق  شبنج  میژر ، ینیـشن 

.دش یم  عطق  هشیمه  يارب  اه  نآ  ضارتعا  يادص  تفرگ و  یمن  تروص  یشنکاو  هنوگ  چیه 

مالسلااهیلع و هموصعم  ترضح  رهطم  دقرم  ترایز  يارب  روشک  رـسارس  زا  هک  یبهذم  ناملـسم و  مدرم  ق ، ياروشاع 1383 ه .  رد 
رد ار  میژر  ياه  تیانج  اه و  يرگ  یـشحو  دوخ  مشچ  اب  دـندوب ، هدـمآ  مق  هب  عجارم  املع و  اـب  رت  شیب  طاـبترا  يرارقرب  يارب  زین 

مالسا هیلع  میژر  ياه  تیانج  زا  زین  هداتفا  رود  ياهاتـسور  رد  یتح  مدرم  نآ ، زا  سپ  .دندید  ینید  زکارم  هب  هلمح  مدرم و  راتـشک 
.دنتفگ یم  نخس 

یم میژر  اب  هزرابم  هب  فظوم  ار  دوخ  شا ، یبهذـم  ياـهرواب  ساـسا  رب  یناملـسم  درف  ره  رگید  ماـما ، ترـضح  يریگتـسد  زا  سپ 
کی يارب  نآرق  عجارم و  نید و  تحاس  هب  نیهوت  نوچ  دوب ؛ هدـش  میژر  اب  هزرابم  اـب  يواـسم  يراد  نید  نخـس ، رگید  هب  .تسناد 

یملع و زکارم  اهداهن و  همه  تساخ و  اپ  هب  روشک  مامت  دـش ، زاغآ  دادرخ  هدزناـپ  یتقو  نیارباـنب ، .دوبن  ریذـپ  لـمحت  ناملـسم  درف 
.تشاد او  شنکاو  هب  ناریا  ياهزرم  زا  جراخ  رد  یتح  ار  یسایس  یبهذم و 

مایق نیا  هب  تبـسن  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  اهداهن و  اهروشک و  شنکاو  دادرخ ، هدزناـپ  ماـیق  ندوب  هبناـج  همه  یگدرتسگ و  لـیلد 
يارب ور ، نیا  زا  .دوب  هتخادـنا  تشحو  هب  ار  یقرـش  مسینومک  یبرغ و  مسیلاـیرپما  ماـیق ، نیا  یگدرتـسگ  هوکـش و  کـش ، یب  .دوـب 

هاگتسد زا  ینابیتشپ  اب  دنناوتب  ات  دندرک  موکحم  دنداد و  بقل  یعاجترا  تکرح  کی  ار  نآ  ناریا ، مدرم  یمالـسا  مایق  زا  يریگولج 
هتسباو
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.دنبای تاجن  دوب ، هتخادنا  رطخ  هب  ار  اه  نآ  عفانم  هک  ینافوت  زا  دنروآ و  مهارف  رتهب  ار  شیوخ  يرامعتسا  عفانم  یلخاد ،

دادبتسا متس و  ربارب  رد  توکس  یمالسا ، ياهرواب  ساسا  رب  ناگمه  اریز  دنتشاد ؛ تکرـش  یمدرم  ياه  هورگ  همه  تضهن ، نیا  رد 
یم مشچ  هب  ار  نارگرامعتسا  تسد  هب  لاملا  تیب  تراغ  ناگناگیب و  هب  يولهپ  میژر  یگتسباو  اراکشآ  نانآ  .دنتـسناد  یم  گنن  ار 

ات دـنداهن  مه  تسد  رد  تسد  یگمه  نیاربانب ، .دـنداد  یم  صیخـشت  تموکح  نیرت  هناـمیخژد  ار  هاـش  يدادبتـسا  میژر  دـندید و 
.دننک نوگنرس  ار  هناگیب  هب  هتسباو  دادبتسا و  ناقفخ و  تموکح 

يرکف لالقتسا  . 5

يرکف لالقتسا  . 5

اب هزرابم  یـسایس  ياه  هورگ  بازحا و  تازرابم  اه و  تکرح  رگید  اـب  تواـفتم  لقتـسم و  یتکرح  دادرخ  هدزناـپ  یمالـسا  تضهن 
زا شیپ  اه  لاس  نارکفنـشور ، اه و  لاربیل  اـهارگ و  یلم  هچرگا  .دوب  مالـسا  ساـسا  رب  یتکرح  دادرخ  هدزناـپ  .دوب  يدادبتـسا  میژر 

ینید ياه  هزومآ  ساسا  رب  دادرخ  هدزناپ  ماـیق  یلو  دـندوب ، هدرک  زاـغآ  يولهپ  میژر  هیلع  ار  دوخ  یـسایس  تازراـبم  دادرخ  هدزناـپ 
نیا یساسا  توافت  .دوبن  هتسباو  ینید  ریغ  یسایس  تازرابم  هتشذگ و  ياه  تکرح  زا  مادک  چیه  هب  هک  یلاح  رد  دش ؛ زاغآ  مالـسا 

ار تموکح  زا  یحطـس  ياه  هتـساوخ  نیـشیپ ، ياه  نایرج  .دوب  مدرم  تازرابم  رب  مکاح  شرگن  هیام و  نورد  اه ، مایق  رگید  اب  مایق 
یتنطلـس تموکح  ياـج  هب  یمدرم  تموکح  ینیزگ  ياـج  تموـکح و  راـتخاس  رد  ینوـگرگد  رکف  هب  زگره  دـندرک و  یم  لاـبند 

.دوب یمالسا  تموکح  يرارقرب  یهاشداپ و  ماظن  يزادنارب  دادرخ  هدزناپ  رد  ناگدننک  مایق  فده  یلو  دندوبن ،
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ای دندوب  يوروش  اکیرما و  ناتـسلگنا ، لثم  هناگیب  ياه  تردق  تسد  هتخاس  ای  یلک  روط  هب  ناریا ، رد  یـسایس  ياه  هورگ  بازحا و 
یگتفشآ همشچرس  اه  هورگ  زا  يرایسب  بازحا و  هجیتن ، رد  .دنتشادن  یعامتجا  هاگیاپ  مدرم  نایم  رد  یبرغ ، تینهذ  نتشاد  لیلد  هب 

(1) .دندوب ناشدوصقم  فده و  هب  تبسن  مدرم  نایم  رد  ینیبدب  و 

هتسباو يوروش  رامعتـسا  هب  دنک ، یم  تیلاعف  ناریا  رد  پچ  هورگ  ناونع  هب  هک  هدوت  بزح  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  مدرم  لاثم ، يارب 
زا دندوب و  ربخاب  زین  يرنوسامارف  دننام  یتالیکـشت  تیهام  زا  مدرم  .دوش  اهر  ناگناگیب  یگدنب  غوی  زا  روشک  دـهاوخ  یمن  تسا و 

ییاه هورگ  هتبلا  .دنتشادن  يدامتعا  هنوگ  چیه  اه  نآ  هب  نیاربانب ، .دنتشاد  یهاگآ  یبرغ  مسیلایرپما  ناگناگیب و  هب  اه  نآ  یگتسباو 
لیلد هب  یلو  دندوب ، وا  ياه  تسایـس  میژر و  فلاخم  دـندرک و  یم  یـسایس  ياه  تیلاعف  هک  دـندوب  ناریا  رد  زین  اهارگ  یلم  دـننام 

، دندرک یم  هزرابم  یجراخ  رامعتـسا  یلخاد و  دادبتـسا  اب  دـنچره  یبرغ ، ياهوگلا  برغ و  زا  يریذـپریثأت  یبرغ و  تینهذ  نتـشاد 
ینیمخ ماما  .دوب  نید  يادص  دروآرد ، هزرل  هب  ار  رامعتسا  دادبتـسا و  خاک  هک  ییادص  اهنت  نایم ، نیا  رد  .دمآ  یمن  راب  هب  يا  هجیتن 
هزرابم هب  ود  ره  اب  تسناد و  یجراخ  رامعتسا  زین  ار  دادبتسا  یلـصا  لماع  درک ، یفرعم  روتاتکید  ار  هاش  هک  نآ  رب  نوزفا  هللا  همحر 

.تساخرب

ریسم رد  ار  تیناحور  هزرابم ، لحارم  مامت  رد  دیشوک  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  نیاربانب ،

.یمتاخ دمحم  دیس  نانخس  ص 43 ، متشه ، رتفد  دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  - 1
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انعم نادـب  نیا  .دراد  هگن  رانک  اه  هورگ  بازحا و  رگید  اب  يرکف  داحتا  یگتـسباو و  ياه  تمهت  زا  ار  اه  نآ  دـنک و  ظـفح  هزراـبم 
یمالـسا تیهام  هک  دوب  نیا  فده  هکلب  درک ، يریگولج  يدادبتـسا  میژر  اب  هزرابم  رد  اه  هورگ  رگید  تکراشم  زا  ماما  هک  تسین 

.ددرگن فرحنم  دوخ  یمالسا  ینید و  ياه  فده  زا  تضهن  دوشن و  هتخیمآ  یلم  لیاسم  اب  تضهن 

يزیتسرامعتسا دادبتسا و   . 6

يزیتسرامعتسا دادبتسا و   . 6

راعـش عقاو ، رد  .تسا  یجراخ  رامعتـسا  یلخاد و  دادبتـسا  اب  زیتس  هزرابم و  دادرخ ، هدزناپ  تضهن  مهم  ياه  یگژیو  زا  رگید  یکی 
لماع ار  هاش  هک  لاح  نامه  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دش  زاغآ  دادرخ  هدزناپ  تضهن  زا  یمالـسا » يروهمج  یبرغ ، هن  یقرـش ، هن  »

دـیمان و یم  رگرامعتـسا  رگ و  هطلـس  ار  لیئارـسا  يوروـش و  سیلگنا ، اـکیرما ، درک ، یم  یفرعم  روتاـتکید  مدرم و  ياـه  یتخبدـب 
: دیامرف یم  مایق  نیا  تلع  هرابرد  ناشیا  .درک  یم  در  ار  یجراخ  تردق  عون  ره  هب  یگتسباو 

همـشچرس هداعلا  قوف  ياه  قانتخا  یلخاد و  یجراخ و  ياه  يرگ  لواپچ  یلخاد و  یجراخ و  ياهراشف  تدـش  زا  ماـیق  نیا  ساـسا 
دادبتسا ینیشن  بقع  زا  سپ  دنک و  يراشفاپ  یـصاخ  عوضوم  هب  هک  دوبن  وکابنت  تضهن  دننام  دادرخ  هدزناپ  تضهن  تسا .]  ] هتفرگ

ار رامعتـسا  دادبتـسا و  هشیر  هک  دوب  یـشبنج  هکلب  دتـسیا ، زاب  هزرابم  همادا  زا  دنک و  یقلت  هدـش  لح  ار  لیاسم  همکاح ، هاگتـسد  و 
هـصالخ تفن  تعنـص  رد  ار  رامعتـسا  تسد  عطق  اهنت  هک  دوبن  تفن  ندـش  یلم  تضهن  دـننام  دادرخ  هدزناپ  ماـیق  .دوب  هتفرگ  هناـشن 

(1) .درک یم  یفن  ار  یجراخ  تردق  ره  هب  یگتسباو  رامعتسا و  ساسا  مایق  نیا )  ) هکلب دنک ،

ص 39. هرامش 100 ، شورس ، - 1
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هزرابم یتح  یناهج  یحطـس  رد  دوب و  هتفرگ  شیپ  رد  مسیلایرپما  هب  هتـسباو  میژر  اب  ار  يریذپان  شزاس  زیمآرهق و  هزرابم  مایق ، نیا 
يارب دـنک و  یم  یفن  ار  ناملـسم  رب  ناملـسمریغ  هرطیـس  مالـسا ، نیبم  نید  ياـه  هزومآ  .تفرگ  شیپ  رد  ار  یناـهج  مسیلاـیرپما  اـب 

، رگید يوس  زا  .ددنسپ  یم  اه  نآ  يارب  ار  تّزع  اب  یگدنز  دناوخ و  یم  ارف  هزرابم  هب  ار  ناناملسم  یگدرب ، یگدنب و  دنب  زا  ییاهر 
، روشک نیا  رب  ناگناگیب  هطلـس  هار  رـس  رب  گرزب  عنام  .دنتـشاد  یمنرب  تسد  نآ  زا  یتحار  هب  دنتـشاد و  یعفانم  ناریا  رد  ناگناگیب 

(1) .دناوخ یم  ارف  دادبتسا  رامعتسا و  اب  یگشیمه  هزرابم  هب  ار  ناناملسم  هک  دوب  مدرم  یبهذم  ياهرواب  مالسا و 

تفلاخم هزراـبم و  هب  تسا ، روشک  رب  دادبتـسا  رامعتـسا و  هطلـس  ندرک  رتراد  هشیر  يارب  هاـش  دیفـس  بـالقنا  دنتـسناد  یتقو  مدرم 
هب باطخ  طیارـش ، نآ  رد  زین  ماما  .دنتـساخرب  اپ  هب  یمالـسا  يا  هعماج  لیکـشت  يارب  یبرغ و  ياه  شزرا  همه  هیلع  دـندز و  تسد 

: دومرف هاگتسد 

نیا هب  لیئارسا  زا  یماظن  سانشراک  امـش  .دینک  یم  زارد  لیئارـسا  شیپ  ار  ناتتـسد  دینک ، تسرد  دیهاوخ  یم  مه  همانرب  یتقو  امش 
؟(2) دراد جایتحا  جراخ  هب  شزیچ  ره  هب  تبسن  نآلا  هک  تسا  یقرتم  تکلمم  نیا  .دیروآ  یم  تکلمم 

هنیمز ود  ره  رد  ار  دوخ  هزرابم  دریگ ، یم  نامرف  یجراخ  رامعتـسا  زا  یلخاد  دادبتـسا  تسناد  یم  بوخ  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 
تضهن نیا  يرامعتسا  يدادبتسا و  دض  تیهام  هرابرد  ییاکیرما  رادمتسایس  رگ و  لیلحت  نوسکین ، دراچیر  .تفرگ  شیپ  رد 

.مایق ياه  هنیمز  لماوع و  شهوژپ ، نیمه  لوا  لصف  کن : رت  شیب  یهاگآ  يارب  - 1
ص 77. ج 1 ، رون ، هفیحص  - 2
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: دیوگ یم 

(1) .دوب رفنتم  زین  قرش )  ) مسینومک زا  تشاد ، رفنت  برغ  يراد  هیامرس  زا  هک  ردق  نامه  بالقنا  نیا 

ناریا عاضوا  رب  دناوتب  هک  نیا  يارب  زین  اکیرما  تسب و  تمه  رمک  ناریا  رد  خرس  بالقنا  یتسینومک و  بالقنا  شرتسگ  هب  يوروش 
يرامعتـسا ياه  تردق  زا  مادک  چیه  بیرف  ناریا  مدرم  یلو  تخادـنا ، هار  هب  ناریا  رد  هاش  تسد  هب  ار  دیفـس  بالقنا  دوش ، طلـسم 

.مالـسا يانبم  رب  یبالقنا  هکلب  دیفـس ، بالقنا  هن  خرـس و  بالقنا  هن  یلو  دندز ، بالقنا  هب  تسد  اه  نآ  يرآ ، .دـندروخن  ار  ناهج 
: دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  دادرخ  هدزناپ  هعقاو  لیلحت  رد  اکیرما  نایحیسم  یملع  هیرشن  کی 

خیرات زا  ناریا  بـالقنا  يو ، رظن  فـالخرب  یلو  دریگ ، یم  ماـجنا  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  فچـشورخ  هک  هنوگ  ناـمه  ناریا  بـالقنا 
کی شقن  هک  ملع  هّللادـسا  دراد و  رارق  ناریا  تموکح  سأر  رد  هاش  .دـهد  یم  خر  ناـنآ  یبهذـم  یلم و  ياـه  ناـیرج  زا  یموب و 

هک درادـن  دوجو  یـسلجم  نوـچ  تسا ؛ هدـشن  دـییأت  سلجم  فرط  زا  تسوا و  تاروتـسد  يرجم  دـنک ، یم  يزاـب  ار  ریزو  تسخن 
هتفرگ ماجنا  هاش  صخش  هیلع  دادرخ ) هدزناپ  مایق   ) هتـشذگ هتفه  تارهاظت  هک  تسا  نینچ  رما  عقاو  .دنک  نییعت  ینوناق  ریزو  تسخن 

(2) [. تسا ]

ص 294. ناریا ، رد  ییالو  تیندم  ياه  هفلؤم  - 1
ص 158. ج 4 ، ناریا ، نویناحور  تضهن  - 2
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دادرخ مایق 15  رد  زرابم  ياه  هورگ  اهورین و  شقن  مجنپ : لصف 

هراشا

دادرخ مایق 15  رد  زرابم  ياه  هورگ  اهورین و  شقن  مجنپ : لصف 

اب هزراـبم  هک  میتفگ  زین  تسا و  نآ  ندوب  یمالـسا  یبهذـم و  دادرخ ، هدزناـپ  ماـیق  یلـصا  تیهاـم  هک  دـش  هتفگ  هتـشذگ  لـصف  رد 
هدنزاس شقن  مایق  نیا  رد  ییاه  هورگ  نیاربانب ، .تفرگ  یم  ماجنا  مالسا  ياه  هزومآ  بلاق  رد  یجراخ  رامعتسا  هاش و  میژر  دادبتسا 

هورگ بازحا و  هتبلا  .دنتسناد  یم  دوخ  تکرح  ساسا  ار  مالـسا  دندوب و  یمدرم  هاگیاج  یبهذم و  ياه  شیارگ  ياراد  هک  دنتـشاد 
نآ دوجو  اب  نانیا  .دندرک  هزرابم  یجراخ  رامعتـسا  میژر و  اب  دنتـسناد و  یم  روتاتکید  دبتـسم و  ار  هاش  هک  دندوب  زین  يرگید  ياه 
رد هدننک  تکرش  ياه  هورگ  همه  مهس  هک  تسا  مّلـسم  لاح ، نیا  اب  .دندوب  تازرابم  فص  رد  دنتـشادن ، یبهذم  ياه  شیارگ  هک 
اب هزرابم  رد  ار  یتوافتم  فدـه  عضوم و  دنتـشاد ، یبهذـم  ياه  شیارگ  هک  ییاـه  هورگ  یتح  دوبن و  هزادـنا  کـی  هب  تضهن ، نیا 

.دنتفرگ یم  یپ  میژر 

دـندرک و یم  ییوس  مه  یناهج  مسیلایرپما  میژر و  اب  هزرابم ، ساسح  طیارـش  رد  هک  دـندوب  زین  ییاه  هورگ  بازحا و  تسا  ینتفگ 
تــسد درک و  نوـگرگد  ار  یــسایس  تـالداعم  دادرخ  هدزناـپ  هـک  نآ  زا  سپ  .دــندناوخ  یم  هجیتـن  یب  یعاـجترا و  ار  مدرم  ماـیق 

تبثم تکراشم  تضهن ، رد  هک  دـندرک  اعدا  نانآ  دـش ، مهارف  یمالـسا  بالقنا  يریگ  لکـش  ياـه  هنیمز  تضهن و  نیا  ياـهدروآ 
یم ناشن  ار  ناش  یعقاو  شقن  یتازرابم  تخـس  ياه  ههرب  ساسح و  طیارـش  رد  اه  نآ  درکلمع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنا  هتـشاد 

اهدرکیور و نانآ و  شقن  دادرخ ، هدزناپ  تضهن  رد  هدـننک  تکرـش  ياهورین  اه و  هورگ  نیا  یفرعم  اب  میـشوک  یم  همادا  رد  .دـهد 
.میهد ناشن  مدرم  تازرابم  نایرج  رد  ار  ناشیاهدرکلمع 
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نایناحور . 1

نایناحور . 1

ياضف رد  .درک  لـیلحت  یـسررب و  ار  گرزب  ماـیق  نیا  زاـغآ  یگنوگچ  دـیاب  دادرخ  هدزناـپ  رد  تیناـحور  شقن  ندـش  نشور  يارب 
املع ياهربنم  زا  هک  دوب  نید  يادـص  دـش ، دـنلب  يولهپ  میژر  اب  تفلاـخم  يارب  هک  نینط  رپ  يادـص  اـهنت  لـهچ ، ههد  راـب  ناـقفخ 

دندوب یهورگ  نیلوا  تیناحور  .ددرگ  یمرب  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال  بیوصت  هرود  هب  تضهن  شیادـیپ  زاغآ  .تساخرب 
ینید ياهرواب  اه و  شزرا  يدوبان  يارب  یناهج  رامعتـسا  ياه  هئطوت  زا  ار  تلم  دندرک و  حیرـشت  ار  ینید  دـض  هحیال  نآ  رطخ  هک 

.دنتخاس هاگآ 

مدرم .تشاد  رارق  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  نآ  سأر  رد  هک  داد  خر  هعماـج  نویناـحور  اـملع و  يربهر  هب  دادرخ  هدزناـپ  تقیقح ، رد 
.دندرمش یم  بجاو  دوخ  يارب  ار  نآ  يارجا  دنتـسناد و  یم  یعرـش  فیلکت  کی  ار  دوخ  ینید  ربهر  ياهروتـسد  اهاوتف و  هب  لمع 

هب رگید _  نایناحور  اه و  هبلط  تخادرپ و  یم  يرگاشفا  هب  هزراـبم _  رگنـس  ناونع  هب  مق _  هیملع  هزوح  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 
یم ناشیا  ياه  هاگدـید  نییبت  هب  يرادازع  سلاـجم  اـه و  هینیـسح  اهدجـسم ، رد  روشک _  رـسارس  رد  یتاـغیلبت  ياـه  کـیپ  ناونع 

.دندرک یم  هاگآ  تیناحور  عضوم  هب  تبسن  ار  مدرم  ياه  هدوت  هلیسو ، نیدب  دنتخادرپ و 

هاگدـید یلو  دـندرک ، یم  تیلاعف  میژر  اب  تفلاخم  ریـسم  رد  رگید  زکارم  اه و  هاگـشناد  رد  پچ  ياه  هورگ  اـهارگ و  یلم  هچرگا 
مالعا اب  تسا  ینتفگ  .درپس  تیناحور  هیملع و  ياه  هزوح  تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  هاـش ، اـب  هزراـبم  رد  ماـما  ینید  یـسایس و  ياـه 

هب نایناحور  املع و  رـس  تشپ  هچراپکی  مدرم  یتیالو ، یتلایا و  ياه  نمجنا  نیگنن  هحیال  اب  رگید  دیلقت  عجرم  دـنچ  ماما و  تفلاخم 
هزرابم
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تیناحور ینعی  یبهذـم  ناربهر  هب  هیمـالعا  فارگلت و  اـب  ار  نآ  وغل  درک و  ینیـشن  بقع  میژر  هک  ییاـج  اـت  دنتـساخرب  میژر  هیلع 
.درک مالعا 

زاغآ هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يریگتسد  اب  هیضیف و  هسردم  زا  مایق  نیا  هک  دوش  یم  نشور  دادرخ  هدزناپ  تضهن  هنانیب  عقاو  یسررب  اب 
رب گرم  راعش   » هاش خاک  لباقم  رد  دنتخیر و  اه  نابایخ  هب  يو  يدازآ  يارب  شیوخ و  دیلقت  عجرم  زا  ینابیتشپ  هب  مدرم  سپـس  .دش 

زاغآرس ار  ق  مرحم 1383 ه .  املع ، ياه  يرگاشفا  دش و  میرحت  املع  يوس  زا  میژر  هناگ  شـش  لوصا  ِمودنارفر  .دنداد  رـس  هاش »
تضهن و يربهر  ناونع  میریگب ، رظن  رد  تضهن  نیا  رد  تیناـحور  يارب  یـشقن  میهاوخب  رگا  نیارباـنب ، .داد  رارق  یمالـسا  بـالقنا 

مسیلایرپما میژر و  یتاغیلبت  ياه  هاگتسد  هک  تسا  نشور  يردق  هب  رما  نیا  .تسا  شقن  نیرتهب  یمدرم ، تکرح  هبناج  همه  تیاده 
شیپ رد  هک  یهار  زا  ار  املع  دنناوتب  دیاش  ات  دنداد  یم  بقل  عجترم »  » ار نانآ  دندوب و  هداد  رارق  فده  ار  تیناحور  قرش ، برغ و 
نشور تیناحور  هدننک  نییعت  يروحم و  شقن  یبوخ  هب  اه ، لاس  نآ  ياه  همانزور  ياه  هحفـص  ندز  قرو  اب  .دنراد  زاب  دنا ، هتفرگ 
ناربهر ندرک  ینادـنز  اب  اـت  دز  تسد  ناـیناحور  هدرتسگ  يریگتـسد  هب  مدرم  ماـیق  یبوکرـس  يارب  میژر  لـیلد ، نیمه  هب  .دوش  یم 

.دنک يریگولج  یمدرم  تازرابم  شرتسگ  زا  دناوتب  تضهن 

ار هللا  همحر  ینیمخ  هّللا  تـیآ  دادرخ )  15  ) هبنـشراهچ مد  هدـیپس  رد  تفگ : عوضوم  نیا  هب  فارتعا  اب  كاواس  سییر  ناور ، كاپ 
هئطوت ماهتا  هب  صاخشا  نیا  .دنا  هدرک  فیقوت  ار  املع  زا  رگید  نت  دودح 30  دهشم و  رد  ار  یمق  هّللا  تیآ  مق و  رد 
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(1) .دش دنهاوخ  همکاحم  روشک  یلم  تینما  هیلع 

: دسیون یم  .م  خیرات 25/7/1963  رد  هرامش 5760 ، رد  دنومول  همانزور 

(2) .تساه نآ  اب  هدوت  يراداوه  دنرب و  یم  رس  هب  نادنز  رد  گرزب  نایناحور 

: دسیون یم  ناریا  رد  يرسارس  تارهاظت  يریگ  لکش  تلع  هرابرد  رگید  ییاج  رد  همانزور  نیا 

نایم رد  يا  هتـسجرب  تیـصخش  هک  ینیمخ  هّللا  تیآ  هژیو  هب  یبهذم  ناربهر  يریگتـسد  تلع  هب  دادرخ  ياهزور 15 و 16  شروش 
(3) .تسا هدمآ  دوجو  هب  دراد ، هعیش  ناملسم  ياه  هدوت 

نایهاگشناد . 2

نایهاگشناد . 2

ینوگرگد گرزب  ياه  نوناک  زا  یکی  هشیمه  تسا ، مکاح  نآ  رب  هک  یصاخ  ياضف  طیارش و  لیلد  هب  يروشک  ره  رد  اه  هاگشناد 
یسایس ياه  هشیدنا  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  یمالسا  تضهن  زاغآ  اب  .دنور  یم  رامش  هب  یعامتجا  یـسایس و  يرکف ، ياه 

رد یبالقنا  ياهورین  تیبرت  مهم  زکارم  زا  یکی  ناونع  هب  هاگـشناد  نآ ، زا  سپ  تفای و  هار  ناریا  ياه  هاگـشناد  رد  ناشیا  یبهذم  و 
هحیال بیوصت  زا  سپ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تازرابم  زا  ینابیتشپ  رد  هاگـشناد  گـنهامه  تکرح  نیلوا  .تفرگ  رارق  هزوح  راـنک 

رد هحیال ، نیا  بیوصت  اب  ندـیزرو  تفلاخم  ییآمهدرگ و  لیکـشت  اب  نایهاگـشناد  .دوب  یتیـالو  یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  ینید  دـض 
املع تیب  مظعا و  دجسم  رهطم ، مرح  رد  دنتفاتش و  مق  هب  املع  قح  هب  مایق  زا  ینابیتشپ 

ص 497. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1

ص 519. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 2

ص 531. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 3
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(1) .دنداد راعش  میژر  هیلع  عجارم  و 

مودـنارفر اب  تفلاخم  هب  اه  هورگ  رگید  رانک  رد  زین  نایهاگـشناد  دیفـس ، بالقنا  ياـه  هماـنرب  هناـگ و  شـش  حـیاول  مـالعا  زا  سپ 
رـصانع اهارگ و  یلم  ذوفن  لیلد  هب  اه  هاگـشناد  رد  اهزور ، نآ  رد  .دندرک  ینابیتشپ  یـسرپ  همه  میرحت  زا  دنتخادرپ و  هاش  نیغورد 

.تشادـن ییوس  مه  نادـنچ  دوب ، یهاـش  متـس  خاـک  يزادـنارب  هک  تضهن  یلک  فدـه  اـب  هک  دـش  یم  هداد  رـس  ییاهراعـش  پچ ،
اب نایوجـشناد  « ؛» دشاب يروتاتکید  يارب  یـشوپرس  دیابن  یـضرا  تاحالـصا  « ؛» هن يروتاتکید  يرآ ، تاحالـصا  : » دننام ییاهراعش 

رگناشن دوب ، هدـش  هدز  هاگـشناد  راوید  رد و  رب  هک   (2) «، تسین لمحت  لباق  ناشیا  رب  يروتاتکید  تموکح  اما  دـنقفاوم ، تاحالـصا 
هچ نآ  .دنرادن  هزرابم  هار  رد  ینـشور  نادنچ  عضوم  دنهد و  یم  همادا  هنایارگ  حالـصا  هزرابم  هب  یلم  ياه  هورگ  زونه  هک  دوب  نیا 

تیناـحور هب  ار  دوخ  عضوم  هعماـج ، رادـیب  ياـه  نادـجو  ناونع  هب  نایهاگـشناد  نایوجـشناد و  دیـشکن  یلوط  هک  نیا  تسا  مّلـسم 
نیمه يارب  .دش  لََدب  میژر  يزادـنارب  يارب  هزرابم  ياه  نوناک  نیرت  گرزب  زا  یکی  هب  هزوح  رانک  رد  هاگـشناد  دـندرک و  کیدزن 

ار اه  هاگشناد  رسارس  نایهاگـشناد ، ندرک  حورجم  اب  دندش و  رو  هلمح  هاگـشناد  هب  اهراب  یماظن  ياهورین  تینما و  نامزاس  هک  دوب 
.دندیشک نوخ  كاخ و  هب 

رازگرب میژر  اب  تفلاخم  رد  یهوکشاب  ییامیپ  هار  مرحم ، مهدزای  بش  رد  نایوجشناد 

ص 182. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1

ص 244. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 2
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يریگتـسد زا  سپ  .دنتـشاد  لاعف  يروضح  اه  ییامیپ  هار  رد  هعماج  ياه  هورگ  رگید  شوداـشود  زین  رگید  ياـهزور  رد  دـندرک و 
تفرگ و لکش  هاگشناد  زا  تضهن ، يربهر  زا  تیامح  رد  نارهت ، رد  دادرخ  هدزناپ  زور  ییامیپ  هار  نیلوا  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

.دنتسویپ زرابم  نایوجشناد  عمج  هب  دینک ،» دازآ  ار  ینیمخ   » يادص ندینش  اب  مدرم 

نایرازاب . 3

نایرازاب . 3

نایرازاب .دوب  يرازاب  هعومجم  نآ ، زا  سپ  تـالوحت  دادرخ و  هدزناـپ  ماـیق  ناـیرج  رد  مدرم  یتازراـبم  ياـه  نوناـک  زا  رگید  یکی 
هورگ نیلوا  زا  نانیا  .دنتـشاد  لاعف  يروضح  یعامتجا  یهاش  متـس  تموکح  هیلع  مدرم  تازرابم  رد  ياـه  هورگ  رگید  شوداـشود 

.دنتفای یم  روضح  هزرابم  ياه  هنحص  رد  ماما  ياه  هیعالطا  تفایرد  زا  سپ  هک  دندوب  ییاه 

داجیا روشک  رد  يا  هداعلا  قوف  طیارـش  هک  دوب  روشک  رد  يرـسارس  ياه  باصتعا  يزادنا  هار  نایرازاب ، ياهدرکلمع  نیرت  مهم  زا 
اه شور  نیرترثؤم  زا  یتازرابم و  جـیار  ياـه  هویـش  زا  یکی  باـصتعا  هک  تسا  نشور  .داد  یم  رارق  راـشف  ریز  ار  میژر  درک و  یم 
هار فص  هب  هکلب  دندیـشک ، یم  راک  بسک و  زا  تسد  اهنت  هن  ساسح ، طیارـش  رد  نایرازاب  .تساه  تموکح  هب  راشف  لاـمعا  يارب 

هحیـال بیوصت  زا  سپ  .دـنتخادرپ  یم  تضهن  يربهر  زا  یناـبیتشپ  هب  یمدرم  ياـه  هدوت  اـب  ماـگ  مه  دنتـسویپ و  یم  مدرم  ییاـمیپ 
نآ اب  ار  دوخ  تفلاخم  راموط ، نتـشون  هیمالعا و  راشتنا  اب  هک  دـندوب  ییاه  هورگ  نیلوا  وزج  نایرازاب  یتیالو ، یتلایا و  ياه  نمجنا 

(1) .دنتسشنن ياپ  زا  نآ ، وغل  نامز  ات  دندرک و  مالعا  هحیال 

 . ص 56 ج 3 ، ناریا ، نویناحور  تضهن  - 1
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يوس زا  هاش  مودنارفر  میرحت  هیمالعا  رودص  اب  هک  نانچ  مه  .دش  یم  زاغآ  رازاب  زا  ییامیپ  هار  نیلوا  تازرابم ، يریگ  جوا  زا  سپ 
نایرج رد   (1) .دندرک ماگ  مه  مدرم  زا  یهوبنا  جوم  دندمآ و  اه  نابایخ  هب  هبـسک  دـش و  لیطعت  نارهت  رازاب  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما 
ناونع هب  هراومه  رازاب  یلک ، روط  هب  .دوب  ناگدـننک  ییامیپ  هار  عمجت  لحم  نیلوا  اهرهـش ، رگید  نارهت و  رازاب  دادرخ ، هدزناپ  ماـیق 

.دوب هدش  لیدبت  مدرم  تازرابم  موس  نوناک  هب  هاگشناد  هزوح و  رانک  رد  بالقنا  رگنس  مکحتسم و  ژد 

یمدرم ياه  هورگ  رگید  . 4

یمدرم ياه  هورگ  رگید  . 4

تعنـص نارگراک ، .دـندوب  مدرم  فلتخم  ياه  هورگ  نآ ، زا  سپ  تازراـبم  دادرخ و  هدزناـپ  ماـیق  هدـنهد  لکـش  رـصانع  نیرت  مهم 
تازرابم اه و  ییامیپ  هار  زاغآ  زا  هک  دندوب  ییاه  هورگ  هلمج  زا  هعماج  مورحم  فعضتسم و  ياهرـشق  ریاشع و  نازرواشک ، نارگ ،

.دنتشاد هدرتسگ  لاعف و  يروضح  هزرابم  هنحص  رد  نآ  ياه  هلحرم  نیرخآ  ات 

دوخ ینید  عجرم  رس  تشپ  دندید ، رطخ  رد  ار  دوخ  یبهذم  ياهرواب  یتقو  دندوب ، یبهذم  راد و  نید  يدارفا  هک  یمدرم  ياه  هدوت 
تلادـع ققحت  يارب  هک  دنتـسناد  یم  دوخ  نابیتشپ  مدرم و  زا  یـشخب  ار  تیناحور  اه  نآ  .دنتـساخ  اپ  هب  نآرق  مالـسا و  ظفح  يارب 

هب هعماج  نامورحم  هتفر  تسد  زا  قوقح  نتفرگ  یعامتجا و 

ص 246. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
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هیلوا قوقح  ندروآ  تسد  هب  يارب  ات  دـنتفای  یتصرف  نیرت  بساـنم  نیرتهب و  ار  تیناـحور  یمالـسا  تکرح  مدرم  .تسا  هتـساخ  اـپ 
نآ هـتخورف  دوـخ  لـماوع  مـیژر و  اـب  هناحلـسم  هزراـبم  هـب  اـه  تـشد  اـه و  هوـک  رد  روـشک  ریاـشع  یتـح  .دـنرادرب  ماـگ  شیوـخ 

همحر ینیمخ  ماما  .دوب  هعماج  هنهرب  اپ  مورحم و  ياه  هورگ  نیمه  نایم  زا  مایق  نیا  ناحورجم  نادیهـش و  نیرت  شیب   (1) .دنتخادرپ
هدزناـپ تضهن  رد  یمدرم  ياـه  هدوـت  تکراـشم  نازیم  هدـنزاس و  شقن  هراـبرد  تشاد ، تسد  رد  ار  مدرم  تکرح  يربـهر  هک  هللا 

: دیامرف یم  دادرخ 

نییاپ رـشق  نیا  تسه ، هچره  اه ؟ نیا  دـندوب  یک  .دـینیبب  ار  اه  نآ  ياهربق  ياه  گنـس  دـنداد ، ناـج  دادرخ  رد 15  هک  یـصاخشا 
زا تسه ، هچ  ره  .تسا  ملسم  بساک  رشق  نیا  .تسا  ِملـسُم  رجات  رـشق  نیا  تسا ؛ رگراک  رـشق  نیا  تسا ؛ زرواشک  رـشق  نیا  تسا ؛

(2) .دندروآ دوجو  هب  اه  نیا  مالسا  عبت  هب  ار  دادرخ  سپ 15  .تسا  رشق  نیا 

نارکف نشور  . 5

هراشا

نارکف نشور  . 5

، هعماـج نارکف  نشور  نآ ، زا  سپ  تـالوحت  دادرخ و  هدزناـپ  تضهن  رد  ناریا  ناملـسم  مدرم  یـسامح  روشرپ و  روضح  دوـجو  اـب 
.دنتشاد مدرم  نینوخ  مایق  ربارب  رد  یتوافتم  درکیور 

ص 381. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
 . ص 54 ج 7 ، رون ، هفیحص  - 2
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.دندوب لاعف  ههرب  نآ  رد  یبهذم  نارکف  نشور  یبهذمریغ و  ارگ و  یلم  نارکف  نشور  ینعی  نارکف ؛ نشور  هورگ  ود 

یبهذم ریغ  نارکف  نشور  اهارگ و  یلم  فلا )

يدازآ تضهن  رـصانع  زا  یـضعب  یلم و  ههبج  دـننام : ارگ  یّلم  ياـه  هورگ  بازحا و  هدوـت و  بزح  بلاـق  رد  رت  شیب  هک  دارفا  نیا 
.دندرک یم  هدنسب  میژر  اب  یحطس  تفلاخم  هب  اهنت  نآ ، هب  ندیسر  يارب  شالت  ای  یتلود  ماقم  نتـشاد  ببـس  هب  دندمآ ، یم  مهدرگ 

اب اج  نیا  رد  .دنتشادن  مالـسا  بلاق  رد  هزرابم  هب  ینادنچ  رواب  یبرغ ، ياه  بتکم  هب  يرکف  یگتـسباو  لیلد  هب  اه  نیا  نآ ، رب  نوزفا 
ناگتسجرب زا  یکی  یباجنس  میرک  میزادرپب : نانآ  یفرعم  هب  میشوک  یم  نامز ، نآ  رکف  نشور  نارس  زا  نت  دنچ  ياه  هتفگ  ندروآ 

: دیوگ یم  دنک ، مهتم  ار  تیناحور  دشوک  یم  هک  یلاح  رد  زور  نآ  يارگ  یلم 

یمن باجیا  یلعف  ّتیعقوم  .دنروایبرد  يزاب  دنوخآ  دنهاوخ  یم  دنتسین و  تسایـس  لها  اه  نآ  .درک ]  ] دوش یمن  اهدنوخآ  اب  هلماعم 
ینوناق هزرابم  هب  هک  میتسه  يدارفا  اـم  .دوشن  هتفرگ  مه  يا  هجیتن  دوش و  یناـبرق  يدارفا  هک  نیا  زج  دوش ، عورـش  يا  هزراـبم  دـنک 

(1) .میزادنایب تشحو  هب  هدوهیب  ار  مدرم  دهد  یمن  هزاجا  لقع  .میدقتعم 

یم اه  ییاکیرما  نماد  هب  تسد  تاحالـصا  ماجنا  يارب  دـنتفرگ و  یم  هدـیدان  ار  یمدرم  ریگ  مشچ  تردـق  اـه  نآ  زا  یـضعب  یتح 
ارجا نانآ  عفانم  ياتـسار  رد  اکیرما و  ياه  حرط  اه و  هشقن  ساسا  رب  ناریا  ياه  تسایـس  اه و  هماـنرب  همه  هک  نیا  زا  لـفاغ  .دـندش 
ههبج رـصانع  طابترا  هرابرد  كاواس ، هاگ  تشادزاب  رد  لاس 57  رد  دوخ  ییوجزاب  يارجام  رد  ناگرزاب  يدهم  سدـنهم  .دوش  یم 

: دیوگ یم  دادرخ  مایق 15  هنیمز  رد  اه  یجراخ  اب  یلم 

ص 271. ناریا ، رد  ییالو  تیندم  ياه  هفلؤم  - 1
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نارهت میقم  ياـه  ییاـکیرما  زا  يداـیز  هدـع  لزاـنم  هب  هیهت و  يا  هماـن  يدازآ  تضهن  فرط  زا  اـم  و 41  ياه 40  لاس  دودـح  رد 
یلم تازرابم  نابیتشپ  رگا  دـیراد ؟ یعفانم  هچ  دـینک ؟ یم  راـک  هچ  اـم  تکلمم  رد  ناـییاکیرما  امـش  هک  دوب  نیا  موهفم  .میتخادـنا 
دوب مولعم  یلو  دندوب ، هتخادنا  حلاص  رایهللا  لزنم  هب  ییاضما  نودب  همان  مولعم ، رارق  زا  یتدـم ، زا  دـعب  دـیراد ؟ يرظن  هچ  دـیتسه ،

دیرادن ینانیمطا  دروم  لوبق و  لباق  ربهر  امـش  هک : دوب  نیا  همان  موهفم  تسا و  روکذـم  همان  باوج  رد  اه و  ییاکیرما  يوس  زا  هک 
ناریا رد  یعفانم  اه  ییاکیرما  املسم  تسام و  ینابیتشپ  دروم  دش ، ادیپ  امـش  نیب  هتـسیاش  ربهر  رگا  .دریگب  تسد  رد  ار  تموکح  ات 

(1) .درک دنهاوخن  یشوپ  مشچ  ناریا  زا  یگداس  نیمه  هب  دنراد و 

: دیوگ یم  دادرخ  هدزناپ  تضهن  نایرج  رد  هژیو  هب  مدرم  یبالقنا  تازرابم  رد  نارکف  نشور  شقن  هرابرد  دمحا  لآ  لالج 

ياوعد نیا  رد  هناکدوک  يور  هلاـبند  کـی  اـب  هشیمه  دـندرواینرب و  تفلاـخم  هب  ییادـص  زگره  ...نارکف  نشور  هک  تسا  نیا  مهم 
نینچ .تسا  فرط  نیا  هـب  دادرخ 42  هیـضق 15  شراب  نیرخآ  دـنا و  هتفرگ  ار  تموکح  فرط  تیناحور ، تموکح و  ناـیم  مادـم 

نارکف نشور  شود  هب  ریخا  نرق  نیا  رد  ار  تکلمم  یعامتجا  یـسایس و  ياه  تسکـش  مامت  یلـصا  راـب  يوق ، لاـمتحا  هب  هک  تسا 
(2) .دندوب راد  هدهع  تیناحور  ار  ریخا  نرق  نیمه  یعامتجا  ياه  تکرح  اه و  مایق  رد  یلصا  شقن  هک  نانچ  مه  تسناد ؛ دیاب 

یبهذم نارکف  نشور  درکیور  ب )

هدرمش میژر  تخسرس  فلاخم  دنتشاد ، یبهذم  ياه  شیارگ  هک  هورگ  نیا 

ص 272. ناریا ، رد  ییالو  تیندم  ياه  هفلؤم  - 1
ص 329. نارهت ، قاور ، تاراشتنا  نارکفنشور ، تلیضف  تمدخ  رد  دمحا ، لآ  لالج  - 2
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هب لک  رد  یلو  دنداد ، یم  هیارا  مالسا  زا  يدیدج  ياهریسفت  هچرگا  هورگ ، نیا  .دنتشادن  يراکمه  هنوگ  چیه  میژر  اب  دندش و  یم 
یتعیرـش و یلع  رتکد  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دوب  مک  رایـسب  دارفا  نیا  رامـش  هتبلا  .دنتـشاد  لماک  داقتعا  مالـسا  ساسا  رب  هزراـبم 

تـالوحت اـه و  تکرح  رد  يرثؤـم  شقن  مالـسا ، ساـسا  رب  شیوـخ  ياـه  هشیدـنا  ناـیب  اـب  دارفا  نیا  .درب  ماـن  ار  دـمحا  لآ  لـالج 
.دنتشاد زور  نآ  یعامتجا 

دوب و هدش  زاغآ  دادرخ  زا 15  شیپ  اه  لاس  زا  هک  دوخ  یسایس  تازرابم  نارود  رد  هتسجرب  دنمشیدنا  کی  ناونع  هب  یتعیرش  رتکد 
ياه تنـس  زا  یبیکرت  هک  دوخ  یـسایس  هفـسلف  اب  ار  وجـشناد  ناوج  نارازه  ینید ، هشیدـنا  ساـسا  رب  تشاد ، همادا  شتـشذگرد  اـت 

(1) .تخاس انشآ  دوب ، یبالقنا  راکفا  اب  یمالسا 

یمالسا هفلتؤم  ياه  تّیعمج   . 6

یمالسا هفلتؤم  ياه  ّتیعمج   . 6

دادرخ هدزناپ  نینوخ  مایق  نایرج  رد  دـندش و  یم  لیکـشت  نادـنمراک  نارگراک و  ناـیناحور ، نایوجـشناد ، ناـیرازاب ، زا  هورگ  نیا 
، تفرگ دوخ  هب  یمجسنم  لّکشت  یمسر و  مان  دادرخ ، هدزناپ  زا  سپ  هورگ  نیا  هچرگا  .دنتـشاد  تضهن  درب  شیپ  رد  یـساسا  شقن 

تکرح یلـصا  ياه  همانرب  تقیقح ، رد  دنتـشاد و  تکرـش  هنالاعف  دادرخ  هدزناپ  عیاـقو  رد  هورگ  نیا  هدـنهد  لیکـشت  ياـضعا  یلو 
ياقآ یتالحم و  هّللا  لـضف  دیهـش  یقارع ، يدـهم  دیهـش  هب  ناوت  یم  هورگ  نیا  صخاـش  ياـضعا  زا  .دوب  هورگ  نیا  تسد  هب  مدرم 

.درک هراشا  يدالوا  رکسع  هّللا  بیبح 

ص 478. ناریا ، هلاس  جنپ  تسیب و  خیرات  - 1

دادرخ هدزناپ  مایق  همان  هژیو  يرادیب :  www.Ghaemiyeh.comزاغآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 113 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13328/AKS BARNAMEH/#content_note_100_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:101

يدازآ تضهن  . 7

يدازآ تضهن  . 7

هدش میسقت  یبهذم  ياهارگ  یلم  یبهذم و  ریغ  ياهارگ  یلم  هورگ : ود  هب  دوخ  لخاد  رد  یلم » ههبج  ، » دادرم ياتدوک 28  زا  شیپ 
اه یگتـسد  ود  لیلد  هب  اهدعب  هک  دندش  یم  هدیمان  یلم » تمواقم  تضهن   » ناونع هب  یلم  ههبج  ياه  یبهذـم  ینعی  مود ؛ هورگ  .دوب 

تـضهن  » ساسا دـندوب ، هدـش  ادـج  یلم  ههبج  زا  هک  یبهذـم  دارفا  زا  هتـسد  نآ  نیاربانب ، .تفاین  شرتسگ  یلخاد  ياـه  فـالتخا  و 
ناگرزاب و يدهم  سدنهم  یناقلاط ، دومحم  دیس  هّللا  تیآ  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دنداد  لیکشت  دادرم  ياتدوک 28  زا  سپ  ار  يدازآ »

دنداد یم  لیکشت  هدرک  لیصحت  ناناملسم  نایهاگـشناد و  نایگنهرف ، ار  يدازآ  تضهن  يداع  ياضعا  .دندوب  یباحـس  هّللادی  رتکد 
یبهذمریغ رصانع  هتبلا   (1) .دنتفر یم  رامش  هب  تضهن  نیا  ياضعا  زا  نارمچ  یفطـصم  رتکد  ییاجر و  یلع  دمحم  هلمج  نآ  زا  هک 

اـضعا نیا  اب  نم  : » تفگ یم  دوب و  تحاران  تخـس  اه  نآ  ذوفن  زا  یناـقلاط  هّللا  تیآ  هک  دوب  هدرک  هنخر  تضهن  نیا  لـخاد  هب  زین 
(2) .دندوب هیزن  نسح  یعیمس و  سابع  دارفا  نیا  هلمج  زا  دروآ .» ار  اه  نیا  ناگرزاب  یلو  مدوب ، فلاخم 

نآ یلـصا  ياضعا  رت  شیب  یتح  هک  تفر  یم  رامـش  هب  یهاش  متـس  میژر  اب  زرابم  ياه  هورگ  هلمج  زا  يدازآ  تضهن  لاـح ، ره  هب 
دازآ یناقلاط  هّللا  تیآ  اهنت  دندوب و  نادنز  رد  زین  دادرخ  نایرج 15  رد  دندش و  نادنز  هناور  ریگتسد و  اهراب 

صص 110 و 111. متفه ، رتفد  دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  - 1

صص 111 و 112. متفه ، رتفد  دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  - 2
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(1) .تشاد شقن  مدرم  تازرابم  رد  یلم  ياه  هورگ  رگید  زا  رت  شیب  هورگ  نیا  .دوب  هدش 

نداد بیرف  رد  ار  تلود  راتفر  ییاه ، هیمالعا  رودـص  اب  یتیـالو ، یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  هحیـال  بیوصت  ناـیرج  رد  يدازآ  تضهن 
رد هک  يا  هیمـالعا  رد  يدازآ  تضهن  نینچ  مه  هورگ  نیا   (2) .درک داقتنا  نآ  زا  تّدش  هب  موکحم و  اه  نآ  ندرک  مرگرـس  مدرم و 

زرابم تلم  ندیشک  نوخ  كاخ و  هب  رد  ار  میژر  ياه  تیانج  درک ، رداص  دادرخ  يادهش 15  ملهچ  تبسانم  هب  خیرات 22/4/1342 
: تسا هدمآ  هیمالعا  نیا  رد  .دیمان  روتاتکید  عجترم و  یتموکح  ار  يولهپ  تموکح  .دیهوکن و  ناریا 

روز و اب  هک  نآ  ای  تسا  عجترم  تسا ، هتفرگ  تسد  فکرب  رـس  مدرم ، رب  مدرم  تموکح  يایحا  یـسارکومد و  يارب  هک  یـسک  ایآ 
قوـس مادـهنا  یتـسین و  هاـگنزب  اـت  ندرک و  هرادا  يدرف  تروـص  هب  ار  تکلمم  ییاطـسو ، نورق  ياـه  شور  زا  تیعبت  هب  هزین و  رس 

؟(3) نداد

اه نآ  .تشاد  قرف  ماما  اب  اه  نآ  هزرابم  هویـش  هک  نیا  تسا  هجوت  لباق  هچ  نآ  یلو  تشاد ، تکرـش  مدرم  تازراـبم  رد  هورگ  نیا 
اه نآ  .دننک  تکرح  مالسا  ینابم  ساسارب  دننک و  دوخ  تازرابم  دراو  ار  مالسا  دنتسناوت  یمن  یلو  دنتـشاد ، یمالـسا  ياه  شیارگ 

یلم رب  رت  شیب  دنتشاد و  يا  هناگادج  ياهرایعم  یسایس ، هزرابم  رد 

111 و 112. متفه ، رتفد  دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  - 1
ص 184. مود ، هیمالعا  يدازآ ، تضهن  هیمالعا  ص 166 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  یسررب  - 2

160 صص 157 _  ج 4 ، ناریا ، نویناحور  تضهن  - 3
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ص:103

شدوخ ییارگ  تیلم   » ماما رظن  رد  هک  نآ  لاح  تشاد ، هدننک  نییعت  شقن  تیلم  اه ، نآ  رظن  رد  .مالسا  رب  ات  دنتـشاد  دیکأت  ییارگ 
(1) «. دوب مالسا  فلاخم 

هن دـنک ، تنطلـس  هاش   » هک نیا  رب  دوخ  هزرابم  ناـیاپ  اـت  یلو  دـندرک ، یم  هزراـبم  يولهپ  روتاـتکید  تموکح  اـب  هچ  رگا  هورگ  نیا 
داهج و هب  دـندوب و  دـقتعم  یـساسا  نوناق  ساسارب  هزرابم  تکرح و  اکیرما و  اب  هطبار  يرارقرب  هب  ناـنیا  .دنتـشاد  دـیکأت  تموکح »

یساسا نوناق  زا  يوریپ  رب  هورگ ، نیا  تیدوجوم  مالعا  تبـسانم  هب  دوخ  نانخـس  رد  ناگرزاب  هک  نانچ  دنداد  یمن  تیولوا  بالقنا 
دنامب ناریا  رد  هاش  هک  تفگ  میهاوخ  یم  تفر و  ناشیا  رادید  هب  ناگرزاب  سدنهم  دوب ، سیراپ  رد  ماما  هک  ینامز   (2) .درک دیکأت 

تفریذپن ار  عوضوم  نیا  ماما  یلو  دینک ، نییعت  ناتدوخ  مه  ار  ریزو  تسخن  تفگ : ماما  هب  یتح  يو  .تموکح  هن  دـنک ، تنطلـس  و 
(3) !« دراد اپ  کی  غرم  دیوگ : یم  ینیمخ  هّللا  تیآ  : » تفگ تشگرب ، ناریا  هب  ناگرزاب  یتقو  دورب .» دیاب  هاش  : » دومرف و 

یلم ههبج   . 8

یلم ههبج   . 8

یبهذم و ریغ  دارفا  نآ ، زا  یلم  ههبج  یبهذم  رصانع  باعشنا  زا  سپ 

ص 54. متفه ، رتفد  دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  - 1
ص 17. ج 1 ، ، 1362 نارهت ، يدازآ ، تضهن  دانسا  - 2

ص 45. مود ، رتفد  دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  - 3
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ص:104

هنوگ چـیه  لیلد  نیمه  هب  دوبن و  يربخ  نآ  رد  یبهذـم  دارفا  زا  هک  دـنداد  لیکـشت  ار   (1) مود یلم  ههبج  هورگ ، نیا  سیناریا  ناـپ 
نوناق زا  يرادساپ  یهاشنهاش و  ماظن  ظفح  راعـش  اب  دندوب و  بلط  تصرف  شیدـنا و  تحلـصم  هورگ  نیا  .دنتـشادن  یمدرم  هاگیاپ 
هنابیرف ماوع  ياهراعش  اب  ار  مدرم  دنتساوخ  یم  مه  ینعی  دندرک ؛ یم  شالت  ناریا  رد  یـسارکومد  تموکح  يرارقرب  يارب  یـساسا ،
ماـجنا اـب  هورگ ، نیا  .دنـسرب  یماـقم  تسپ و  هب  دـنهدن و  تسد  زا  تموکح  اـب  ار  دوـخ  دـنویپ  مه  دـننک و  جیـسب  دوـخ  رـس  تشپ 

تلود هاش و  هیلع  دنت  درکیور  هنوگره  نتفرگ  شیپ  رد  زا  دندرک و  یم  ینایتشپ  نآ  زا  دندوب و  دنسرخ  رایسب  ناریا  رد  تاحالـصا 
اکیرما هاش و  اب  هراومه  اه  نآ  .دنتـشاد  هگن  رود  مدرم  تازرابم  زا  ار  دوخ  دادرخ  هدزناپ  مایق  ناـیرج  رد  ور ، نیا  زا  .دنتـشاد  زیهرپ 

.دنتفر یم  شیپ  طایتحا  اب  رایسب  دوخ  یسایس  ياه  تیلاعف  رد  دندوب و  سامت  رد 

اکیرما ياه  تسایس  يرجم  تقیقح  رد  هاش  نوچ  دشاب ؛ هتشاد  هاش  ياه  تسایس  ربارب  رد  یصخشم  عضوم  تسناوت  یمن  یلم  ههبج 
هب ناـیناحور  تلم و  هارمه  تسناوـت  یمن  لـمع  رد  تسناد ، یم  اـکیرما  تیاـمح  دروـم  و  کـییال »  » ار دوـخ  هک  یلم  ههبج  دوـب و 

تلم نایم  رد  مه  دننک و  ظفح  ار  هاش  اب  ناشدـنویپ  دـنناوتب  مه  هک  دـندوب  يراعـش  یپ  رد  اه  نآ  نیاربانب ، .دزیخرب  هاش  اب  تفلاخم 
حرطم ار  هن » يروتاتکید  يرآ ؛ تاحالصا   » راعش ور ، نیا  زا  .دنشاب  هتشاد  یهاگیاج 

.تسا مود  یلم  ههبج  نامه  شخب  نیا  رد  ام  ثحبم  روظنم  - 1
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دادرخ رد 15  هورگ  نیا  .دوب  ههبج  نیا  یـسایس  گرم  زاغآرـس  تقیقح ، رد  مدرم ، اب  تفلاـخم  هاـش و  اـب  یهارمه   (1) .دندرک یم 
هبرض روشک ، یسایس  طیارش  لیلد  هب  زین  یلخاد و  ياه  فالتخا  اب  هجوت  اب  دریگب و  تلم  هاش و  لابق  رد  یـصخشم  عضوم  تسناوتن 

.دهد ماجنا  يرثؤم  یسایس  تیلاعف  تسناوتن  رگید  دش و  لمحتم  یتخس 

رد دوب ، هدرک  تکرـش  یتاعوبطم  يوگو  تفگ  رد  كاواس _  سیئر  ناور _  كاپ  راسمیت  هک  دادرخ  هبنشراهچ 15  زور  رصع  رد 
هک اج  نآ  ات  : » تفگ تسا ؟ هتشاد  تکرـش  اه  نایرج  نیا  رد  یلم  ههبج  ایآ  دوب : هدیـسرپ  هک  ناراگنربخ  زا  یکی  شـسرپ  هب  خساپ 

(2) «. ریخ مراد  عالطا  نم 

هنوگ چـیه  تشاد و  سامت  یلم  ههبج  نارـس  اب  هراومه  دوب ، هدـش  دـیعبت  دابآ  دـمحا  هب  ناـمز  نآ  رد  هک  زین  قدـصم  دـمحم  رتکد 
(3) .دادن ناشن  دوخ  زا  یشنکاو 

هدوت بزح  . 9

هدوت بزح  . 9

هیلع مدرم  تازرابم  نایرج  رد  هک  درک  اعدا  هدوت  بزح  مایق ، نیا  ياهدرواتـسد  ندـش  راکـشآ  دادرخ و  هدزناپ  نینوخ  مایق  زا  سپ 
باتک رد  بزح  نیا  .تسا  هدرک  ینابیتشپ  تیناحور  عضاوم  زا  هتشاد و  یساسا  شقن  يولهپ  تموکح 

.272 صص 268 _  ج 1 ، ، 1377 نارهت ، یمالسا ، بالقنا  تاراشتنا  زکرم  دانسا ، تیاور  هب  دادرخ  مایق 15  يروصنم ، داوج  - 1
ص 270. ج 1 ، ، 1377 نارهت ، یمالسا ، بالقنا  تاراشتنا  زکرم  دانسا ، تیاور  هب  دادرخ  مایق 15  يروصنم ، داوج  - 2
ص 270. ج 1 ، ، 1377 نارهت ، یمالسا ، بالقنا  تاراشتنا  زکرم  دانسا ، تیاور  هب  دادرخ  مایق 15  يروصنم ، داوج  - 3

دادرخ هدزناپ  مایق  همان  هژیو  يرادیب :  www.Ghaemiyeh.comزاغآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 118 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13328/AKS BARNAMEH/#content_note_105_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13328/AKS BARNAMEH/#content_note_105_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13328/AKS BARNAMEH/#content_note_105_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:106

یم عافد  تیناحور  نید و  زا  نانچ  یهاگ  ایند ، نانید  یب  ناگرا  : » دوب هتفگ  هک  ار  هاش  نانخـس  هدوت ، بزح  ياه  هاگدـید  دانـسا و 
یم لقن  دادرخ  هدزناپ  یمالسا  مایق  اب  بزح  نیا  ییوس  مه  يارب  هنومن  ناونع  هب   (1) «، دراد هدهع  رب  يربمایپ  هفیظو  ییوگ  هک  دنک 

ره دوب ، ناریا  رد  روشک  نآ  ياه  تسایـس  يرجم  قباس و  يوروش  هب  هتـسباو  هک  هدوت  بزح  .تسا  يرگید  زیچ  تیعقاو  یلو  دنک ،
رد خرـس ) بالقنا   ) یتسینومک بالقنا  داجیا  ناهاوخ  هراومه  یلو  درک ، یم  هزرابم  يولهپ  تموکح  اـب  پچ  هورگ  ناونع  اـب  دـنچ 
یم در  ار  یبرغ  مسیلایرپما  هک  هزادـنا  نامه  تفرگ ، لکـش  دادرخ  هدزناپ  رد  هک  ناریا  مدرم  یمالـسا  مایق  هک  یلاـح  رد  دوب ، ناریا 

ار مدرم  مایق  یبرغ ، ياهروشک  اب  ادـص  مه  يوروش و  زا  يوریپ  اب  هدوت  بزح  هجیتن ، رد  .دوب  فلاخم  زین  یقرـش  مسینومک  اب  درک ،
.درک موکحم  ار  نآ  داد و  بقل  یعاجترا » لفاحم  ششوک  »

: تشون هامریت 1342  رد  هدوت _  بزح  کیروئت  ناگرا  مدرم _  همانهام 

دارفا زا  یهورگ  هدرک ، هدافتـسا  ءوس  يا  هدـع  یبهذـم  تاساسحا  زا  يرادازع  ماـیا  رد  دـنا  هدیـشوک  یعاـجترا  لـفاحم  هک  نیا  رد 
تاحالصا هیلع  ییاهراعـش  یتح  دنزیگنارب و  تیناسنا  فالخرب  یقرت و  دض  هنالهاج  يراتفر  لامعا و  هب  ار  بصعتم  هداتفا و  بقع 

(2) .تسین یکش  دنیامن ، شخپ  مدرم  تارهاظت  نایم  رد  نانز )  ) يدازآ یضرا و 

ياهزرم زا  جراخ  رد  بزح  نیا  يوگ  نخس  ناونع  هب  هک  زین  ناریا  کیپ  ویدار 

ص 461. هرامش 68 ، رذآ ،  16 بالقنا 57 ،) ات  ییادیپ  زاغآ  رد  ناریا  هدوت  بزح   ) اه هاگدید  دانسا و  - 1
ص 221. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یسایس  همان  یگدنز  - 2
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: تفگ دادرخ  هدزناپ  هعقاو  لیلحت  رد  درک ، یم  تیلاعف  ناریا 

یم تفلاـخم  یـسایس  روما  هب  ناـیناریا  زا  یمین  بلج  دوخ و  تشونرـس  رد  ناریا  ناـنز  تکرـش  اـب  تیناـحور  ساـبل  اـب  هک  يدارفا 
کش و نودـب  دنـشابن ، ناریا  مدرم  يدازآ  تفرـشیپ و  اب  فلاخم  يرامعتـسا و  نّیعم  لـفاحم  فرط  زا  هدـش  کـیرحت  رگا  دـنزرو ،

ناریا نانز  قوقح  يربارب  اب  نانآ  تفلاخم  دننک  یمن  كرد  هک  دنتسه  يرشق  ياه  یتافارخ  لطاب و  روک  نالهاج  رامـش  رد  ههبش ،
(1) .تسا شخب  نایز  روآ و  گنن  هزادنا  یب  متسیب  نرق  مود  همین  رد  مه  نآ 

ناشکتمحز بزح  . 10

ناشکتمحز بزح  . 10

یمالـسا تضهن  هب  ًاساسا  هورگ  نیا  .دوب  ییاقب  رفظم  رتکد  يربهر  هب  ناـشکتمحز  بزح  بلط ، تصرف  ياـه  هورگ  زا  رگید  یکی 
دوخ ینیما و  یلع  دننام  يدارفا  هب  ناریا  رد  یسایس  زاب  ياضف  تاحالصا و  داجیا  اب  اکیرما  هک  نآ  دیما  هب  اهنت  دنتـشادن و  يداقتعا 

زا بزح  نیا  ياضعا  دنداهن  اپ  یـسایس  تیلاعف  نادیم  هب  دروآ ، یم  راک  يور  ار  اه  نآ  داد و  دـهاوخ  ناشن  زبس  غارچ  ییاقب  رفظم 
هب روشک ، عیاقو  لـیلحت  هیزجت و  زا  سپ  هامریت 1342  رد  هورگ  نیا  .دنتـشادن  یبهذم  شیارگ  هنوگ  چیه  هک  دـندوب  ییاهارگ  یلم 
یم کیدزن  تیناـحور  هب  رهاـظ  رد  ار  دوخ  نیارباـنب ، .دـنک  یناـبیتشپ  مدرم  هناـهاوخ  يدازآ  ياـه  تکرح  زا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا 

هک دوب  هدـیقع  نیا  رب  هورگ  نیا  .دـنداد  یم  ربخ  نآ  یبوکرـس  تضهن و  فارحنا  يارب  میژر  ياه  هشقن  اـه و  هسیـسد  زا  دـندرک و 
کی رد  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دهاوخ  یم  تلود 

دنفسا 1342.  15 هرامش 77 ، مجنپ ، هرود  مدرم ، همانزور  زا : هتفرگرب  ص 158 ، ج 4 ، ناریا ، نویناحور  تضهن  - 1
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وفع تساوخرد  سامتلا ، اب  هک  دهاوخب  تیناحور  زا  میقتسم  ریغ  ياه  يراک  ناهنپ  اب  سپس  دنک و  موکحم  مادعا  هب  يّرس  همکحم 
رد دزادنایب و  تیناحور  ندرگ  هب  ار  هدش  هتخیر  ياه  نوخ  همه  مادعا ، مکح  هب  تبـسن  فیفخت  هجرد  کی  اب  میژر  هاگ  نآ  .دننک 

ساسا رب  ار  دوخ  ياـه  لـیلحت  هورگ ، نیا  .دـنزب  تسد  یـشیامرف  تاـباختنا  تاحالـصا و  هب  توکـس ، تشحو و  ناـقفخ و  طـیحم 
دنهاوخ هدرپس  یماظن  همکحم  هب  دنتسه ، نادنز  رد  نونکا  هک  یبهذم  نارـس  دوب  هتفگ  هک  دندوب  هدرک  میظنت  ملع  هّللا  دسا  نانخس 

درک داهنشیپ  مق  ياملع  هب  هعماج ، لیاسم  لیلحت  هیزجت و  زا  سپ  هورگ  نیا  .دوش  رداص  مادعا  مکح  نانآ  يارب  دراد  لامتحا  دش و 
: هک

ماهبا نودب  ًامـسر و  یجراخ  یلخاد و  عجارم  مامت  هب  تیناحور  لوا  صخـش  دیلقت و  عجرم  ناونع  هب  ینیمخ  هّللا  تیآ  ترـضح  . 1
؛ ددرگ یفرعم 

یلم ياروش  سلجم  بیوصت  هب  هک  ینیناوق  یساسا و  نوناق  لماک  يارجا  ینعی  دحاو ؛ راعـش  تروص  هب  هفلتخم  ياهاضاقت  هیلک  . 2
؛ ددرگ رصحنم  تسا ، هدیسر 

(1) .درادن یناحور  تاماقم  هب  یگتسب  دراد ، مالعا  نیا  زا  جراخ  یبلطم  سک  ره  دوش  مالعا  ًامسر  . 3

دنک میهس  مدرم  مایق  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  يارب  اهنت  هورگ  نیا  شالت  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  بزح  نیا  يداهنـشیپ  بلاطم 
ینیمخ ماما  هک  میبای  یم  رد  داهنـشیپ  نیا  رد  تقد  اب  نوچ  دـنبای ؛ تسد  دوخ  یـصخش  عفانم  هب  دروآ و  تسد  هب  یمدرم  هاـگیاپ  و 

هن دنا ، هدرک  یفرعم  تیناحور  لوا  صخش  ناونع  هب  ار  هللا  همحر 

ص 179. ج 4 ، ناریا ، نویناحور  تضهن  - 1
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یم یپ  یـشیامرف  سلجم  تابوصم  نوناق و  بوچراچ  رد  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  هورگ ، نیا  نینچ  مه  .هعماـج  ماـمت  ربهر  ناونع  هب 
رییغت ار  دوخ  عضوم  هک  نآ  ياج  هب  اه  نآ  نآرب ، نوزفا  .تسا  داضت  رد  مدرم  یمالـسا  مایق  فده  اب  رما  نیا  هک  یلاح  رد  دـنریگ ،

.دننک کیدزن  دوخ  هب  ار  تیناحور  دنتساوخ  یم  دنوش ، کیدزن  عجارم  مدرم و  هب  دنهد و 

اه هورگ  رگید  . 11

اه هورگ  رگید  . 11

تسیلایسوس هعماج  تقیقح ، رد  .دوب  یکلم  لیلخ  هورگ  دنتـشاد ، شقن  دادرخ 42  هدزناپ  مایق  نایرج  رد  هک  يرگید  ياـه  هورگ  زا 
بزح وزج  تـشاد  تیلاــعف  هدوــت  بزح  رد  يو   (1) .دـندرک تکرـش  دادرخ  هدزناـپ  ماـیق  رد  یمـسر  روـط  هب  يو  يربـهر  هب  اـه 

اب هک  دوب  هاگآ  يدرف  یلو  تشادـن ، یمالـسا  ياـه  شیارگ  هک  نیا  اـب  یکلم  لـیلخ  .دـش  ادـج  نآ  زا  هک  دوب  ییاـقب  ناـشکتمحز 
ار میژر  ياه  ییوگ  هوای  درک و  ینابیتشپ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  مدرم  تازرابم  زا  دادرخ ، هدزناپ  رد  يا  هیمـالعا  رودـص 

: تسا هدمآ  هیمالعا  نیا  زا  یشخب  رد  .تخاس  موکحم 

(2) .دنهاوخ یم  ار  ناشقح  هک  دنتسه  يا  هنهرباپ  نامدرم  اه  نیا  .دنتسین  عجترم  اه  نیا 

نیا .دوب  نیدـهاجم »  » مان هب  یهورگ  دـنتخادرپ ، هزرابم  هب  میژر  اب  تفلاخم  رد  مدرم و  مایق  زا  تیامح  هب  هک  يرگید  ياه  هورگ  زا 
بیوصت نایرج  رد  هورگ ،

ص 226. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یسایس  همان  یگدنز  - 1
ص 55. مود ، رتفد  دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  - 2
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: تسا هدمآ  هیمالعا  نیا  زا  یشخب  رد  .درک  رداص  میژر  هیلع  يدنت  هیمالعا  یتیالو ، یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال 

یتسیاب دـنا ، هدرک  ییاه  تیلاعف  هب  زاغآ  نآرق  نیناوق  یمالـسا و  سیماون  فالخرب  هک  نانآ  یهلا ، يارجالا  مزـال  ناـمرف  بسح  رب 
فالخرب هک  دنا  هدرمن  ناریا  ناملسم  مدرم  دننادب  هاش  يدایا  هاش و  .دنسرتب  دوخ  هیلع  قیمع  بالقنا  زا  كانرطخ ، تیعقوم  نیا  رد 

(1) .دوش مادقا  ینلع  هنوگ  نیا  نانآ  ینید  دیاقع 

دادرخ مایق 15  هب  یجراخ  ياه  شنکاو  مشش : لصف 

هراشا

دادرخ مایق 15  هب  یجراخ  ياه  شنکاو  مشش : لصف 

.تسا یـسررب  هجوت و  لباق  دادرخ  هدزناپ  یمالـسا  مایق  ربارب  رد  برغ  قرـش و  ياهروشک  یللملا و  نیب  عماجم  ياـه  يریگ  عضوم 
يوروش هژیو  هب  یتسینومک  ياهروشک  اب  یناهج  مود  گنج  زا  سپ  هراومه  اکیرما  هژیو  هب  یتسیلایرپما  ياـهروشک  برغ و  كولب 
.دنتشاد رگیدکی  ناریا  هلمج  زا  هطلس  ریز  ياهروشک  لابق  رد  هب  تبسن  يداضتم  عضوم  اه  نآ  زا  مادکره  دندوب و  تباقر  رد  قباس 

اب تفلاخم  يارب  دـندش و  نامیپ  مه  اهروشک  نآ  همه  دـش ، زاغآ  دادرخ  هدزناپ  رد  ناریا  مدرم  یمالـسا  تضهن  یتقو  لاح ، نیا  اـب 
وجو تسج  تضهن  نیا  یمالـسا  تیهام  رد  دـیاب  ار  رما  نیا  لیلد  .دـندرک  ینابیتشپ  یهاشنهاش  میژر  زا  ناریا ، ناملـسم  مدرم  ماـیق 

هب دیچ ، یمرب  ناریا  زا  ار  نانآ  هطلس  طاسب  تخادنا و  یم  رطخ  هب  ناریا  رد  ار  یبرغ  مسیلایرپما  عفانم  هک  هزادنا  نامه  مالـسا  درک ؛
اب هزادنا  نامه 

ص 183. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1

دادرخ هدزناپ  مایق  همان  هژیو  يرادیب :  www.Ghaemiyeh.comزاغآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 123 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13328/AKS BARNAMEH/#content_note_110_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:111

.درک یم  یفن  ار  روشک  نیا  رب  یجراخ  هطلس  هنوگ  ره  تشاد و  زیتس  رس  یقرش  مسینومک 

نامیپ مه  ناریا  ناملـسم  مدرم  مایق  ندـناوخ  لطاب »  » و یعاـجترا »  » میژر و زا  تیاـمح  رد  ادـص  کـی  اـهروشک  نآ  همه  نیارباـنب ،
اه نآ  دوب و  کیدزن  تقیقح  هب  رت  شیب  هاوخ  يدازآ  ياه  تیـصخش  یناهج و  لقتـسم  ياه  نامزاس  اهداهن و  عضاوم  هتبلا  .دندش 
هب ار  ناهج  ياهداهن  اهروشک و  زا  یضعب  عضاوم  همادا ، رد  .دندرک  یم  لمع  يرامعتـسا  ياهروشک  زا  توافتم  ادج و  يا  هنوگ  هب 

.مینک یم  نایب  راصتخا 

اکیرما . 1

اکیرما . 1

ار ناریا  یعامتجا  یسایس و  راتخاس  ات  دوب  دیفس  خاک  روتسد  داهنشیپ و  هب  ناریا  رد  تاحالـصا  دش ، هتفگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
لوصا هاش  هک  نآ  زا  شیپ  اه  هام  .دـهد  شرتسگ  روشک  نیا  رب  ار  شیوخ  هطلـس  یهاشداپ ، تخت  جات و  ظفح  اب  دزاس و  نوگرگد 

، روشک نیا  هرگنک  رد  ینانخـس  رد  اکیرما _  هجراخ  ترازو  نواـعم  توبلاـت _  پیلیف  دـنک ، مـالعا  ار  دیفـس  بـالقنا  هناـگ  شش 
: تفگ داد و  دیون  ار  ناریا  رد  تاحالصا 

هتخادرپ دـشاب ، یـسایس  عاضوا  تیبثت  زا  ترابع  هک  يا  هناعاجـش  ياه  همانرب  يارجا  هب  اکیرما  ياـه  کـمک  اـه و  قیوشت  اـب  ناریا 
دیدج و ًالماک  دوش ، یم  زاغآ  لاس 1963  رد  هک  همانرب  نیا  .دراد  نآ  یلخاد  تالکشم  عفر  يارب  یشخب  دیما  يامن  رود  هک  تسا 

(1) .دوب دهاوخ  شزرارپ 

لاس هیوناژ  اب 26  ربارب  نمهب 1341  رد 6  ار  دیفس  بالقنا  لوصا  هاش ،

.1340 ریت  6 تاعالطا ، همانزور  - 1
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کمک یتروص  رد  دوب  هدرک  مالعا  هاش  هب  دیفـس  خاک  .درک  مالعا  دـندوب ، هتفگ  ییاـکیرما  ناـبابرا  هک  یلاـس  ناـمه  ینعی  1963 ؛
زاـغآ اـب  .دوـش  ارجا  لـماک  روـط  هب  ناریا  رد  یتاحالـصا  هماـنرب  هک  تفاـی  دـهاوخ  شیازفا  میژر  هب  اـکیرما  یلاـم  یماـظن و  ياـه 

هدرتسگ روط  هب  دندیمان و  هقباس » یب  راکتبا   » ار يو  ياهدرکلمع  هاش ، زا  ییارس  هحیدم  اب  اکیرما  ياه  هناسر  ناریا ، رد  تاحالصا 
یلخاد و شروش  زا  يریگولج  يارب  تلود  ماگ  نیرت  یـساسا  ار  تاحالـصا  زاغآ  زین  سرپدتیانوی  همانزور  .دـندرک  ینابیتشپ  وا  زا 

(1) .درک فیصوت  مسینومک  اب  هزرابم 

یمدرم و تازرابم  زاغآ  اب  نیاربانب ، .تخادنا  یم  رطخ  هب  هنیمز  ره  رد  ار  اکیرما  يرامعتسا  عفانم  ناریا  ناملسم  مدرم  یمالـسا  مایق 
، ناریا عاضوا  زا  ییاه  شرازگ  اه و  هلاقم  پاچ  اب  اکیرما  هدـحتم  تالایا  ياه  هناسر  تاعوبطم و  دادرخ ، هدزناپ  رد  نآ  يریگ  جوا 

هرامش هلاقمرس  رد  میات  هلجم  .دنداد  یم  بقل  تفرشیپ  دض  یعاجترا و  ار  نآ  دندرک و  یم  دای  يزیمآ  نیهوت  نحل  اب  مدرم  مایق  زا 
: تشون دادرخ 1342 )  24  ) نئوژ 1963  14

ياه هلابز  زا  هک  يدود  دندیرغ و  یم  اه  لسلسم  دندیـشک ، یم  نویـش  مدرم  .دوب  دربن  نادیم  مامت  زور  هس  هتـشذگ  هتفه  رد  نارهت 
.دوب تفرشیپ  دض  رب  يدربن  نیا  .دوب  هتخیمآرد  روآ  کشا  زاگ  زا  ییاهربا  اب  تفر ، یم  اوه  هب  هتخوس 

يروشک هب  یلادوئف  روشک  لیدـبت   » يارب ار  وا  تازرابم  دـیمان و  شیدـنا » حالـصا  هداعلا و  قوف  هاشداپ   » ار هاـش  همادا  رد  هلجم  نیا 
: تشون هاش  نافلاخم  هرابرد  هلجم  نیا  نینچ  مه  .دوتس  نردم »!

ص 126. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
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هب يأر  قح  ياطعا  رد  ار  وا  همانرب  هک  ییاهالم  گرزب و  ناراد  نیمز  دساف ، نارالاس  ناوید  زا  دـنترابع  هاش )  ) وا دـنمورین  نافلاخم 
(1) .دنناد یم  زیمآرفک  ناناقهد ، هب  هفوقوم  ياهاتسور  نداد  هراجا  نانز و 

: تشون ناریا  عاضوا  زا  یشرازگ  رد  لانشنرتنیا  سرپدتیانوی  نینچ  مه 

.دندرب شروی  نارهت  بلق  هب  بصعتم  ناملسم  نارازه 

: درک مالعا  يرگید  شرازگ  رد  همانزور  نیا 

هب وا  تاحالصا  اریز  دنفلاخم ؛ هاش  تاحالصا  اب  هک  یناسک  نامه  تسا ، هتفرگ  تروص  ینید  ياه  تیصخش  کیرحت  هب  تارهاظت 
(2) .تسا هدز  همطل  هدش  اطعا  ناییاتسور  هب  نونکا  هک  ییاه  نیمز  زا  ناشیا  دمآرد 

ار ناگدـننک  ییاـمیپ  هار  دـندرک و  رارکت  تضهن  لاـبق  رد  ار  ناریا  میژر  عـضاوم  ناـمه  اـکیرما ، تلود  هب  هتـسباو  ياـه  هماـنزور 
.دوب یمالـسا  تضهن  نیا  فلاخم  زین  يوروش  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دـنداد  بقل  مسینومک  يوس  زا  ناگدـش  کیرحت  نارودزم و 

تـضهن دادرخ ، هدزناپ  مایق  نایرج  رد  ناریا  عاضوا  یـسررب  اب  تشاد ، یلالدتعا  هاگدـید  هک  نایحیـسم  یملع  هیرـشن  نایم ، نیا  رد 
وا ياه  يروتاتکید  هاش و  صخـش  اـب  تفلاـخم  رد  هک  تسناد  ناریا  یبهذـم  یلم و  ياـه  ناـیرج  یموب و  خـیرات  زا  رثأـتم  ار  مدرم 

ینهد وت  ار  ینید  ياملع  تکرح  مدرم ، تازرابم  زا  ینابیتشپ  اب  زین  (NOTION  ) نشون هیرشن   (3) .تسا هتفرگ  تروص 

ص 222. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یسایس  همان  یگدنز  - 1

ص 222. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یسایس  همان  یگدنز  - 2
ص 158. ج 4 ، ناریا ، نویناحور  تضهن  - 3
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(1) .دناوخ میژر  هب 

ناتسلگنا . 2

ناتسلگنا . 2

.دندیبوک نکمم  هلیسو  ره  هب  ار  نآ  نافلاخم  دنتساخرب و  هاش  میژر  زا  ینابیتشپ  هب  تاحالصا ، زاغآ  اب  یبرغ  ياهروشک  هک  میتفگ 
: تشون هاش  زا  ییارس  هحیدم  اب  ناتسلگنا  پاچ  یلید  زوین  همانزور 

(2) .تسا هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  ناریا  مدرم  قیمع  یسانش  قح  نازرواشک ، نایم  كالما  میسقت  اب  هاشنهاش 

اب دیشوک  یم  هاش  اریز  تسا ؛ هتفرگ  هابتشا  هب  ناریا  تلم  اب  ار  يرامعتـسا  ياه  تلود  همانزور ، نیا  هک  دوش  یم  نشور  اعدا ، نیا  اب 
هدزناپ رد  ناریا  مدرم  تازرابم  يریگ  جوا  اب  .دنک  مهارف  ار  یبرغ  ياهروشک  يدونشخ  مدرم ، یبوکرس  تمیق  هب  تاحالـصا  ماجنا 

ياه ییامیپ  هار  داد و  همادا  هاش  يدادبتسا  میژر  زا  ینابیتشپ  هب  نانچ  مه  روشک  نیا  میژر ، تسد  هب  مدرم  هدرتسگ  راتشک  دادرخ و 
عاضوا و هب  هک  يریـسفت  رد  ( BBC  ) ندنل ویدار  .دـیمان  یعاجترا  ياه  تکرح  ینابایخ و  ياه  بوشآ  ار  مدرم  قح  هب  یمالـسا و 
زا لقن  هب  اه  نآ  زا  ییاـه  شرازگ  حرـش  ناتـسلگنا و  یلخاد  ياـه  هماـنزور  یـسررب  اـب  تشاد ، صاـصتخا  ناریا  ياـه  ینوگرگد 

: دیوگ یم  زمیاتهمانزور 

رد ار  دوخ  تردق  دنراد ، یناوارف  تردق  هک  ناربهر  .دـنک  یم  نایلغ  مرحم  هام  رد  هک  تسا  یتاساسحا  یبهذـم و  هلئاغ ، نیا  هشیر 
هناهاوخ یقرت  همانرب  اب  ناریا 

.روشک ياهزرم  زا  جراخ  رد  مایق  یفرعم  ناونع  ریز  مایق ، ياهدروآ  تسد  شهوژپ ، نیمه  متفه  لصف  کن : - 1
نمهب 1340.  22 تاعالطا ، همانزور  - 2
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(1) .دننیب یم  رطخ  رد  هاش 

رارکت هاش  یبالق  مودنارفر  زا  مدرم  لابقتسا  رد  ار  ناریا  میژر  ياه  غورد  فارگلت ، یلهد  رتیاو  سنک  همانزور  زا  لقن  هب  ویدار  نیا 
: دیوگ یم  دنک و  یم 

یعاجترا نیفلاخم  اب  تنطلس  یبالقنا  هاگتسد  نونکا  دندرک ! ینابیتشپ  هاش  يداصتقا  یضرا و  تاحالصا  همانرب  زا  مدرم  دصرد   99
.دنا هدش  هجاوم 

یبالقنا و ياهدرکلمع  زا  عنام  هک  دـناد  یم  یعاجترا  تکرح  ار  ناریا  مدرم  یمالـسا  مایق  ویدار ، نیا  تسا  نشور  هک  هنوگ  نامه 
زا رت  كدنا  رایـسب  ار  دادرخ  هدزناپ  نینوخ  تارهاظت  ياه  یمخز  اه و  هتـشک  رامآ  همادا ، رد   BBC ویدار .دوش  یم  میژر  هتفرشیپ 

: دیوگ یم  دنک و  یم  نایب  دوب ، هداد  يور  هچ  نآ 

.دنا هدش  یمخز  رفن  بیرق 200  هتشک و  هنودون  مک  تسد  ناریا ، رد  تارهاظت  بوشآ و  زور  نیدنچ  زا  سپ 

دوخ عفانم  هب  اهنت  هک  يرامعتـسا  ياه  تلود  سیلگنا و  اکیرما و  دـننام  ییاـهروشک  يوس  زا  قحاـن  ياـه  يریگ  عضوم  نینچ  هتبلا 
تلم دنرضاح  يدازآ ، مان  هب  اه  تلود  نآ  هک  تسا  راکشآ  ناگمه  رب  هزورما  نوچ  تسین ؛ راظتنا  زا  رود  مه  نادنچ  دنشیدنا ، یم 

.دنروآ تسد  هب  ار  دوخ  يداصتقا  عفانم  ات  دنشکب  نوخ  كاخ و  هب  ار  یهانگ  یب  ياه 

( قباس  ) يوروش ریهامج  داحتا  . 3

( قباس  ) يوروش ریهامج  داحتا  . 3

زین قرش  ياه  يرگ  هطلس  اب  دوب ، فلاخم  برغ  يرامعتسا  ياه  تسایس  اب  هک  هزادنا  نامه  ناریا  مدرم  یمالـسا  تضهن  هک  میتفگ 
ره هک  یکرتشم  رطخ  ربارب  رد  نانآ  دش  نامیپ  مه  دوخ  نیشیپ  نانمشد  اب  يوروش  نیاربانب ، .دوب  فلاخم 

ص 47. هرامش 100 ، شورس ، - 1
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یبوخ هب  ار  عوضوم  نیا  تردـقربا ، ود  نیا  ياه  هناسر  عضاوم  اـه و  هاگدـید  ناـیب  .دنتـساخ  اـپ  هب  درک ، یم  دـیدهت  ار  اـه  نآ  ود 
.دنک یم  راکشآ 

هدزناپ یمدرم  مایق  ییاپورا ، ییاکیرما و  ياه  هناسر  عضاوم  ناـمه  رارکت  اـب  دوخ ، دادرخ  بش 16  یسراف  همانرب  رد  وکـسم  ویدار 
: دنک یم  یبایزرا  نینچ  ار  دادرخ 

یعامتجا و قوقح  شیازفا  دنتـسه و  یـضاران  یـضرا  تاحالـصا  ًاصوصخم  روشک  نیا  تاحالـصا  زا  هک  ناریا  یعاـجترا  رـصانع 
اولب و ناربهر  .دندرک  اپرب  ینابایخ  تارهاظت  دهشم  مق و  نارهت و  رد  زورما  دنناد ، یمن  دوخ  لیم  باب  ار  ناریا  نانز  يدازآ  هعـسوت 

رارق هلمح  دروم  ار  هزاغم  دنچ  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  رازاب  یعاجترا  رـصانع  .دندوب  یبهذـم  ناربهر  زا  یخرب  نآ ، یلـصا  نیکرحم 
(1) .دندش رو  هلمح  زین  یتلود  هرادا  دنچ  هب  دنتسکش و  مهرد  ار  اه  سوبوتا  اه و  لیبموتا  .دندرک  تراغ  هداد و 

يوس زا  هک  ار  رداچ  یب  نانز  هب  هلمح  اه و  هزاـغم  تراـغ  ناریا ، زا  ییاـه  شرازگ  هیارا  اـب  زین  دـعب  ياـهزور  ریـسفت  رد  ویدار  نیا 
(2) .داد تبسن  ینید  نایامیپ  هار  یبهذم و  مدرم  هب  تفرگ ، یم  تروص  میژر  یصخش  سابل  رصانع 

زین یتلود  ریغ  یتلود و  تاعوبطم  دـنامن و  دودـحم  روشک  نیا  یتلود  ویدار  هب  مدرم  ماـیق  تیموکحم  میژر و  زا  يوروش  یناـبیتشپ 
(3) .دنناسرب ماجنا  هب  ار  دوخ  ییوگ  غورد  تلاسر  ناریا ، رد  هدننک  تارهاظت  مدرم  هب  ییوگازسان  اب  دندیشوک 

ص 222. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یسایس  همان  یگدنز  - 1
ص 47. ش 100 ، شورس ، - 2

ص 515. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 3
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ص:117

هسنارف . 4

هسنارف . 4

دناوخ یعاجترا » تکرح   » ناریا رد  تاحالـصا  اب  مدرم  ياه  تفلاخم  یبرغ  ياهروشک  رگید  دـننامه  هسنارف  پاچ  هتیناما  همانزور 
تلم مایق  ناریا ، عاضوا  زا  ییاه  شرازگ  هیارا  اب  زین  نویساربیل  همانزور  .درک  مهتم  هعسوت » نانز و  يدازآ   » اب تفلاخم  هب  ار  نانآ  و 

کیدزن اه  تیعقاو  هب  يدودح  ات  دـنومول  همانزور  عضوم  هتبلا   (1) .درک موکحم  تّدش  هب  ار  نآ  دـیمان و  ینابایخ » ياه  بوشآ   » ار
یم مشچ  هب  مدرم  یبوکرـس  رد  نآ  ياه  يرگ  یـشحو  میژر و  عیجف  راتـشک  زا  یقیاقح  همانزور ، نیا  بلاطم  يـال  هبـال  رد  دوب و 

: تشون خیرات 7/6/1963  هب  دوخ  هرامش 5719  رد  همانزور  نیا  .دروخ 

ناشناتشگنا موادم  روط  هب  نازابرس  .دنتـسه  تایلمع  هدامآ  هجراخ  ترازو  ینابرهـش و  هرادا  ربارب  رد  ییاکیرما  نیگنـس  گنات   23
ناینابرق رامـش  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  درمـش ، رفن  ار 74  ناگدـش  هتـشک  رامآ  يرتسگداد  ترازو  .تسا  ندرـشف  هدامآ  هشاـم  يور 

نیلوا یپ  رد  دنراد  روتـسد  یماظن  يرادنامرف  نارومأم  .تسا  عونمم  دـعب  هب  تعاس 8  زا  عاـمتجا  هنوگره  .دـشاب  نیازا  شیب  یلیخ 
.دراد رارق  مادعا  تازاجم  ضرعم  رد  دنک ، تیلاعف  یمومع  مظن  هیلع  سک  ره  .دننک  کیلش  راطخا 

: دوب هتفگ  هک  دنک  یم  هراشا  كاواس _  سیئر  ناور _  كاپ  راسمیت  ياه  هتفگ  هب  همادا  رد  همانزور  نیا 

هئطوت سیئر  ینیمخ ، هّللا  تیآ  فدـه  .دـنا  هتـشاد  تفایرد  روشک  نآ  زا  یهوجو  دنتـشاد و  طابترا  يرـصم  لماوع  اب  نارگ  هئطوت 
.دنادرگ نایعیش  عجرم  ار  دوخ  دهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  یجراخ  ياملع  یتسد  مه  اب  نارگ 

ص 47. ش 100 ، شورس ، - 1
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: دسیون یم  نئوژ )  8  ) دوخ يدعب  هرامش  رد  همانزور  نیا 

هدش نییعت  شیپ  زا  یمومع  همانرب  کی  زا  یـشخب  دادرخ ) 15 و 16   ) هبنـش جنپ  هبنـشراهچ و  ياهزور  شروش  هک  دسر  یم  رظن  هب 
هدوت نایم  رد  يا  هتـسجرب  ّتیـصخش  هک  ینیمخ  هّللا  تیآ  يریگتـسد  هژیو  هب  یبهذم  ناربهر  يریگتـسد  تلع  هب  هکلب  تسا ، هدوبن 

(1) .تسا هدمآ  دوجو  هب  دراد ، هعیش  ناملسم  ياه 

يربخ روسناس  هچرگ  تسا و  راگزاس  نامز  نآ  رد  ناریا  عاضوا  ياه  تیعقاو  اب  يدودـح  اـت  هماـنزور  نیا  عضوم  هک  تسا  نشور 
.دنک یم  اشفا  ار  وا  یتسیشاف  لامعا  میژر و  ياه  تیانج  یلو  تسا ، هدش  لامعا  زین 

ناملآ  . 5

ناملآ  . 5

دیمان هعسوت  نانز و  يدازآ  نافلاخم  ار  میژر  هیلع  ناگدننک  رهاظت  یبرغ ، مسیلایرپما  فادها  ياتـسار  رد  ناملآ  روشک  ياه  هناسر 
مان ناریا » رد  تاشاشتغا   » ناونع اب  ار  دوخ  يربخ  ریـسفت  هک  گنوتـسیرتروفکنارف  همانزور  .داد  بقل  یبهذـم » نویطارفا   » ار نانآ  و 
همه لالقتـسا  روشک و  تاجن  دـناوخ و  هنهک  هدروخ و  تسکـش  یماظن  ار  ناریا  يداصتقا  یعامتجا و  راتخاس  دوب ، هدرک  يراذـگ 

هب روشک  ندرک  هتـسباو  اکیرما و  ياه  همانرب  يارجا  همانزور  نیا  .تسناد  یهاشنهاش  بالقنا  تاحالـصا و  ورگ  رد  ار  ناریا  هبناج 
دیاتس و یم  شا  هناعاجش  ياهراک  لیلد  هب  ار  هاش  دناد ، یم  ناریا  يداصتقا  یسایس و  لالقتـسا  ار  ناریا  يزرواشک  يدوبان  برغ و 

.دنک یم  یفرعم  يدازآ  فلاخم  بصعتم و  يدارفا  ار  يو  نافلاخم 

عاضوا زا  یشرازگ  رد  خیرات 6/6/1963 ) رد  هرامش 129   ) تلو يد  همانزور 
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: دهد یم  ربخ  نینچ  يزوس » شتآ  لاح  رد  رازاب  تاحالصا ؛ هیلع  ناناملسم   » ناونع اب  ناریا ،

شتآ هب  هطقن  نیدـنچ  رد  ار  رازاب  ناگدـننک ، رهاظت  ...دـنا  هدـش  هتـشک  مدرم  زا  رفن  اهدـص  دوش ، یم  هداد  هک  ییاه  لاـمتحا  ربارب 
(1) .دندیشک

لحم نیلوا  رازاب  دـندوب و  نایرازاب  زا  ناگدـننک  ماـیق  زا  يداـیز  رامـش  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  اـج  نیا  رد  هتبلا 
ار اـه  نآ  دنـشکب و  شتآ  هب  ار  ناـشیاه  هزاـغم  مدرم ، ناـیرازاب و  دوخ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دوب ، ناگدـننک  ییاـمیپ  هار  عمجت 

مدرم ياهدوت  نایم  ات  دهد  یم  تبـسن  يداع  مدرم  هب  يولهپ  میژر  دـننامه  ار  كاواس  رـصانع  درکلمع  همانزور ، نیا  .دـننک  تراغ 
شیپ هک  ار  ناگدش  هتـشک  رامآ  یتح  هدرک و  رتدیدش  ار  يربخ  روسناس  يدعب ، ياه  هرامـش  رد  همانزور  نیا  .دنک  فالتخا  داجیا 

رد تلو  يد  .دـهد  یم  شهاک  رفن  هب 60  ار  اـه  یمخز  رفن و  هب 26  تلود ، ياه  هتفگ  دانتـسا  هب  دوب ، هدرک  مـالعا  رفن  اهدـص  رت 
: دسیون یم  خیرات 7/6/1963  هرامش 130 

(2) .دنا هدش  یمخز  رفن  هتشک و 60  رفن   26 روشک _  ریزو  تسخن  ملع _  هتفگ  ربارب  دیماجنا ، لوط  هب  زور  هک 3  یتاشاشتغا  رد 

قارع  . 6

قارع  . 6

رد دادغب  ویدار  .دوب  توافتم  ًالماک  لاس 1342  رد  ناریا  مدرم  مایق  هب  تبـسن  روشک  نیا  هیملع  ياـه  هزوح  قارع و  تلود  شنکاو 
عاضوا زا  هک  ییاه  شرازگ 

صص 526 و 528. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1

صص 526 و 528. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 2
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یم رب  يدام  ياه  هزیگنا  اب  یجراـخ  لـماوع  هئطوت  ار  مدرم  ماـیق  یناـهج ، مسیلاـیرپما  فادـها  ياتـسار  رد  درک ، یم  هرباـخم  ناریا 
: تفگ نامز  نآ  رد  ویدار  نیا  .درمش 

تاحالـصا اب  هک  یناکلام  هطـساو  هب  زین  نایناحور  نیا  دوخ  دندوب و  هدـش  کیرحت  نایناحور  زا  یـضعب  يوس  زا  ناگدـننک  رهاظت 
(1) .دنوش یم  تیامح  دنتسه ، فلاخم  یضرا 

بلطم نیا  .دـنتخادرپ  یم  تیناحور  هب  ناکلام  هک  دـناد  یم  یهوجو  تافوقوم و  ندـش  عطق  ار  مدرم  مایق  تلع  ویدار  نیا  عقاو ، رد 
.تفرگ یم  تروص  دادرخ  هدزناپ  یمالسا  مایق  تیهام  رییغت  فارحنا و  يارب  هک  دوب  ناریا  مکاح  هاگتسد  تاغیلبت  نامه 

اب دنتـساخرب و  مدرم  یمالـسا  مایق  تضهن و  يربهر  زا  ینابیتشپ  هب  مدرم ، تازرابم  زاغآ  نامه  زا  روشک  نیا  تیناحور  هعماـج  هتبلا 
، وا يدادبتـسا  یمالـسا و  دض  ياهدرکلمع  ناریا و  میژر  ياه  تیانج  ندرک  موکحم  نوگانوگ و  ياه  هینایب  اه و  هیمالعا  رودـص 
هک درک  مـالعا  ناریا  یتـلود  وـیدار  یگتخاـس ، مودـنارفر  ناـیرج  رد  .دــندرک  مـالعا  ناریا  تموـکح  زا  ار  دوـخ  ترفن  راـجزنا و 

، يراموط ياضما  اب  دنا و  هتفای  روضح  البرک  نایناریا  ناتـسریبد  رد  هدرتسگ  تروص  هب  قارع  میقم  ياه  یناریا  یناریا و  نویناحور  »
هب يدـنت  شنکاو  يا  هیمالعا  رودـص  اب  البرک  عجارم  املع و  نآ ، یپ  رد  دـنا .» هدرک  مالعا  هاش  دیفـس  بالقنا  زا  ار  دوخ  یناـبیتشپ 

املع و ندرک  ینادنز  مکاح ، هاگتـسد  دادبتـسا  هاش ، یمالـسا  دض  لامعا  ندرک  موکحم  اب  دنداد و  ناشن  میژر  ياه  يزادرپ  غورد 
هنوگ نیا  میژر ، ياه  یبیرف  ماوع  مدرم و 

ص 47. ش 100 ، شورس ، - 1
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ياملع هیمـالعا  جرد  اـب  نیغلبملا  توص  هلجم  .دنتـسناد  میژر  ياـه  تیاـنج  نتـشاد  هگن  هدیـشوپ  يارب  یهار  ار  اـه  يزادرپ  غورد 
یم هلجم  نیا  .تسا  هجوت  بلاج  هک  تسا  هدرک  اشفا  یمومع  راـکفا  فارحنا  يارب  میژر  ياـه  يراـک  بیرف  زا  ار  یقیاـقح  قارع ،

: دسیون

ناتـسریبد لحم  هب  ناشنادنزرف  يارب  ناگیار  سابل  نتفرگ  مسا  هب  ار  یناتـسریبد  یناتـسبد و  لافطا  يایلوا  البرک ، رد  هاش  ناسوساج 
ناونع هب  گنرین  ریوزت و  اب  دـننک و  یم  رازگرب  ینـشج  ایلوا ، زا  يا  هدـع  روضح  زا  سپ  دـنناوخ و  یم  ارف  البرک  میقم  ياه  یناریا 

هک دنزاس  یم  مهتم  ار  مالسا  ياملع  البرک و  دنم  تفارش  مدرم  انرک  قوب و  اب  هاگ  نآ  .دنریگ  یم  مدرم  زا  ییاهاضما  سابل ، دیـسر 
میقم نایناریا  ناتـسریبد  لحم  هب  البرک  مدرم  نتفر  هک  دـننک  یم  مالعا  و  دـنا ! هدرک  دـییأت  ار  نید  ياـملع  دـض  نآرق و  دـض  میژر 
تأیه هیلع  شیوخ  ياملع  ياهاوتف  زا  البرک  دـنم  تفارـش  مرم  هک  یتروص  رد  تسا ؛ هدوب  هاش  مودـنارفر  زا  یناـبیتشپ  يارب  ـالبرک 

(1) .دننک یمن  دییأت  ار  نآ  هاگ  چیه  دنربخاب و  هاش  میژر  یمالسا  دض  ياهراک  ناریا و  همکاح 

بالط و راتـشک  رد  ار  میژر  یتسیـشاف  لامعا  میحرت ، يراوگوس و  سلاجم  يرازگرب  اب  زین  هیـضیف  هثداح  نایرج  رد  قارع  ياـملع 
زا ار  دوخ  راجزنا  مشخ و  يا ، هیمالعا  رودص  قارع و  رد  ناریا  ترافس  هرـصاحم  اب  دندرک و  موکحم  ناریا  مولظم  هانگ و  یب  مدرم 

، هاش میژر  هب  ضارتعا  هناشن  هب  ات  تساوخ  ناریا  ياملع  زا  میکح  یمظعلا  هّللا  تیآ  عیاقو ، نآ  زا  سپ  .دـنتخاس  راکـشآ  هاش  میژر 
.دننک ترجاهم  قارع  هب 
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رد ریزو _  تسخن  رواشم  لضفت _  ریگناهج  ناریا ، مدرم  تازرابمزا  ینابیتشپ  رد  قارع  ياـملع  هناـهاگآ  يریگ  عضوم  نیا  یپ  رد 
: تفگ يربخ  يوگو  تفگ  کی 

هک ما  هدینش  یلو  دنشاب ، یم  ناریا  تلم  هاش  دیفس ) بالقنا   ) بالقنا رادفرط  دنتسه ، قارع  رد  هک  ناریا  یقیقح  دنم  تفارش  ياملع 
جیلخ ًالوا  ات  دنا  هدش  ییاه  قیوشت  دنا و  هدرب  يدام  ییاهدوس  يرصم ) رصانلادبع ( گنهرـس  بناج  زا  تیناحور  سابل  رد  یـضعب 

(1) .دننک هزرابم  هنادرم  ناوجان  ناریا  تلم  سدقم  بالقنا  اب  ًایناث  دنمانب و  یبرع  جیلخ  ار  سراف 

زا سپ  .درادزاـب  دـندوب ، هدـیزگرب  هک  یهار  زا  ار  اـه  نآ  تسناوـت  یمن  قارع  ياـملع  هب  اـه  ندز  تمهت  هنوـگ  نـیا  تـسا  ینتفگ 
هب مدرم  هنایـشحو  راتـشک  میژر و  ياه  تیانج  ندینـش  اب  نیمظاک  البرک و  فجن ، هیملع  ياه  هزوح  دادرخ ، هدزناپ  نینوخ  ثداوح 

مالعا دادبتـسا  هیلع  ناریا  هتـساخ  اپ  هب  تلم  هللا و  همحر  ینیمخ  ماـما  زا  ار  دوخ  یناـبیتشپ  ورین  ماـمت  اـب  دادبتـسا ، ناـمیخژد  تسد 
يدازآ يارب  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  یمالـسا و  ياهروشک  نارـس  مامت  زا  ییاه  فارگلت  اه و  هیمالعا  رودص  اب  نینچ  مه  .دندرک 

ار دوخ  راجزنا  مشخ و  هاش ، میژر  هب  ییاه  هیمالعا  نداتـسرف  اب  نانآ  .دنتـساوخ  کمک  ناریا  تلم  زا  عافد  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما 
.دنتشاد زاربا  ناریا  رد  ناملسم  نازرابم  راتشکرد  میژر  ياه  يرگ  یشحو  زا 

رصم . 7

رصم . 7

رطخ نیرت  گرزب  ار  لیئارـسا  درک ، زاغآ  یجراـخ  رامعتـسا  یلخاد و  دادبتـسا  هیلع  ار  دوخ  تازراـبم  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  یتقو 
یمالسا ياهروشک  يارب 

نیدرورف 42.  15 تاعالطا ، همانزور  - 1
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، ناریا تموکح  يوس  زا  لیئارـسا  نتخانـش  تیمـسر  هب  لیئارـسا و  اب  ناریا  میژر  طباور  شرتسگ  لیلد  هب  نامز ، نآ  رد  .درمـش  یم 
(1) .دوب هدش  عطق  رصم  روشک  اب  ناریا  هطبار 

میژر دیشک ، نوخ  كاخ و  هب  ار  رفن  نارازه  دز و  تسد  مدرم  هدرتسگ  راتـشک  هب  نآ  رد  هاش  هک  دادرخ  هدزناپ  نینوخ  مایق  زا  سپ 
داد و دنویپ  یجراخ  لماوع  اب  ار  مدرم  مایق  راکـشآ ، يزاس  غورد  کی  رد  دـنک ، هیجوت  ار  دوخ  یتسیـشاف  لامعا  هک  نیا  يارب  هاش 

یتاغیلبت ياه  هاگتسد  نیاربانب ، .دنا  هدرک  تفایرد  لوپ  یغلبم  يرـصم  رـصانلادبع  لامج  گنهرـس  زا  ناگدننک  مایق  هک  درک  مالعا 
: دنتشون میژر 

ءوس دروم  نوچ  یلو  تسا ، هدش  نارهت  دابآرهم  هاگدورف  دراو  نانبل  زا  وجوج  سیقلادبع  مان  هب  یصخش  دادرخ ، مهدزای  خیرات  رد 
تـسد هب  وا  زا  ناـموت  نویلیم  کـی  لداـعم  یغلبم  تفرگ و  رارق  یـسراو  ییوجزاـب و  تحت  دوب ، هتفرگ  رارق  كرمگ  نارومأـم  نظ 
(2) .تسا هدروآ  ناریا  رد  یصخشم  دارفا  يارب  رصانلادبع  لامج  يوس  زا  ار  غلبم  نآ  درک  فارتعا  تاقیقحت  زا  سپ  يو  .دمآ 

اب دادغب  رد  ناریا  ترافـس  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هدـش  ییوگ  ضقانت  راچد  نآ  راشتنا  رد  میژر  هک  دوب  هنایـشان  يردـق  هب  غورد  نیا 
غورد نیا  دنتسم  كرادم  یلو   (3)، درک یفرعم  یسایقلا  قیفوت  دمحم  مان  هب  يدرف  ار  رصانلادبع  هداتـسرف  هدش ، دای  ناتـساد  رارکت 

يارب یگرزب  ییاوسر  دشن و  هیارا  یمومع  راکفا  يارب  هاگ  چیه 

.لیئارسا هب  طوبرم  شخب  مایق ، ياه  هنیمز  للع و  شهوژپ  نیمه  لوا  لصف  کن : رت  شیب  عالطا  يارب  - 1
دادرخ 1342.  26 ناهیک ، همانزور  - 2

ص 506. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 3
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.دروآ راب  هب  میژر 

عطق مکاح و  ماظن  یـشاپورف  دنلب ، يادص  اب  مدرم  دـیدرگ و  رو  هلعـش  نارهت   » رتیت اب  دادرخ  هبنـشجنپ 16  خیرات  رد  مارهالا  همانزور 
ندرک فیصوت  هدرتسگ  اب  داد و  حیضوت  ار  میژر  ياه  یماشآ  نوخ  مدرم و  نینوخ  تارهاظت  دندش ،» راتساوخ  ار  لیئارسا  اب  هطبار 

: تشون دادرخ ) رد 17   ) دوخ يدعب  هرامش  رد  همانزور  نیا  .درک  یفرعم  زادنارب  خاک  ار  نآ  مدرم ، تارهاظت 

بالقنا یبوکرس  رد  تسا ، حلسم  شوپ  هرز  کنات و  هب  هک  شترا  ناما  یب  شالت  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  ناریا  رسارس  یمدرم  بالقنا 
هتشون ار  ماشآ » نوخ  هاش  رب  گرم   » راعش یتعنـص  هدکـشناد  يدورو  رد  ربارب  رد  اه  هاگـشناد  نایوجـشناد  .تسا  هدیـسرن  ییاج  هب 

رامآ ناگدش  هتشک  رامش  زا  دراد و  همادا  راتشک  زیمآرهق و  تارهاظت  نارهت  رد  تسا و  هدش  هدیشک  زین  زاریش  هب  بالقنا  هنماد  .دنا 
(1) .تسین تسد  رد  یتسرد 

ار مالسا  دهاجم  ياملع  هژیو  هب  ناهج  ناناملسم  يا ، هیمالعا  رودص  اب  رهزالا _  هاگشناد  سیئر  توتلش _  دومحم  خیـش  ناورداش 
.تسناد تیرـشب  يارب  گرزب  یگنن  ار  نید  سدـقم  تحاـس  هب  میژر  تناـها  دـناوخ و  ارف  ناریا  تلم  تیناـحور و  زا  یناـبیتشپ  هـب 

همحر ینیمخ  ماما  هژیو  هب  دادرخ  هدزناپ  ناگدش  ریگتـسد  يدازآ  راتـساوخ  هاش  يروتاتکید  میژر  درکلمع  ندرک  موکحم  اب  ناشیا 
(2) .دش هللا 

تیامح مایق  نیا  زا  زین  يرگید  ياه  تیصخش  اه و  هورگ  تفگ  دیاب  هتبلا 

ص 538. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
.میروآ یم  شهوژپ  نیمه  مهن  لصف  ناگرزب  نانخس  شخب  رد  ار  هیمالعا  نیا  زا  ییاه  شخب  - 2
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رد ناریا  یلم  ههبج  تیوک ؛ ناملـسم  ناناوج  ناـنبل ؛ یمالـسا  یملع  هعماـج  دوش : یم  هدنـسب  ریز  دراوم  هب  هلمج  نآ  زا  هک  دـندرک 
ناـیناریا یلم  ههبج  یلاـع  ياروـش  سیئر  ناـگیاش ، یلع  دیـس  ياـقآ  ناـملآ و  مـیقم  یناریا  ناملـسم  نایوجـشناد  اـکیرما ؛ اـپورا و 

(1) «. اکیرما

يارب یللملا ، نیب  عماجم  هب  هداشگرـس  ياه  هماـن  نداتـسرف  اـب  اـه و  هیناـیب  اـه و  فارگلت  رودـص  اـب  اـه  تیـصخش  اـه و  هورگ  نیا 
زا رفن  نارازه  ندیشک  نوخ  كاخ و  هب  رد  ار  میژر  هنایشحو  راتشک  دنتساخ و  اپ  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ناریا و  تلم  زا  ینابیتشپ 

.دندرک موکحم  ناریا  هانگ  یب  مدرم 

ص 541. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
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دادرخ مایق 15  ياهدرواتسد  متفه : لصف 

هراشا

دادرخ مایق 15  ياهدرواتسد  متفه : لصف 

اه لصف  ریز 

هاش تهبا  تسکش  . 1

میژر ینید  دض  تیهام  ندش  راکشآ  . 2

هاش یلم  ههجو  نتفر  تسد  زا  . 3

میژر ياه  هیاپ  رد  لزلزت  . 4

یمالسا تموکح  يزیر  هیاپ  . 5

اه هاگشناد  ییاپوپ   . 6

اه هزوح  ندش  یسایس  . 7

هاگشناد هزوح و  دنویپ   . 8

هتفای نامزاس  ياه  هورگ  لیکشت  . 9

یمدرم ياهورین  هب  بازحا  هجوت  . 10

اهزرم زا  جراخ  رد  مایق  یفرعم  . 11

تسایس نید و  دنویپ  یّلجت  . 12

هللا همحر  ینیمخ  ماما  دننام  یب  يربهر  تیعجرم و  . 13

هاش تهبا  تسکش  . 1

هاش تهبا  تسکش  . 1
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، یمومع تشحو  سرت و  داجیا  اب  دنک و  راهم  ار  یتکرح  شبنج و  هنوگره  نادنز ، هجنکش و  یبوکرس و  اب  دوب  هتـسناوت  هاش  میژر 
یم رـس  هب  يدـیماان  تلاح  رد  یـسایس  ياه  هورگ  .دراد  هگن  یبسن  شمارآ  رد  دوخ ، ياه  يرگدادبتـسا  دوس  هب  ار  هعماـج  ياـضف 
وـس مه  میژر  ياه  تسایـس  اب  لمع ، رد  هداد و  تیهام  رییغت  یـسایس  بازحا  یخرب  .دنتـشادن  ار  عاضوا  ینوگرگد  راـظتنا  دـنرب و 
بلق تسخن ، ماگ  نامه  رد  درک ، زاـغآ  ار  شیوخ  یمالـسا  تضهن  ییاـضف ، ناـنچ  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  یتقو  .دـندوب  هدـش 

رد یتخس  تازاجم  یتلود ، ماقم  ای  یماظن  هدنامرف  ای  رادرهـش  کی  هب  نیهوت  نیرت  کچوک  هک  ییاضف  رد  .تفر  هناشن  ار  دادبتـسا 
رصع رد  ماما  هدنبوک  نانخس  دیوگب ، نخس  وا  ياه  تیانج  زا  دروآ و  نابز  رب  ار  هاش  مسا  هک  درک  یمن  تأرج  یسک  تشاد و  یپ 

زور نآ  نانخس  .دمآ  دورف  دادبتسا  رس  رب  نیگنـس  یکتپ  نوچ  ناشیا  نانخـس  تسکـش و  مه  رد  ار  هاش  تهبا  ش  ياروشاع 42 ه . 
نایب نینچ  ار  هاش  تسکـش  هناروابان ، میژر ، يربخ  عبانم  هک  دوب  هتخاس  دراو  هاش  یتوغاط  میژر  رکیپ  رب  ینیگنـس  هبرـض  نانچ  ماما 

: دندرک

(1) .تسا هدرک  تناها  هاشنهاش  تحاس  هب  يرگشاخرپ  دنوخآ 

ص 453. نرق ، تردقربا  ناریا ، - 1
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نانخس هاش ، تّهبا  تسکش  هب  فارتعا  اب  كاواس )  ) روشک تینما  نامزاس  هک  دوب  نیگنس  میژر  يارب  يا  هزادنا  هب  ماما  تکرح  نیا 
: داد شرازگ  نینچ  ار  ماما 

يراک .هراچیب  تخبدب ، هراچیب ، تخبدب ، درک : یم  رارکت  بترم  .درک  دیدش  ییوگدب  تحیصن و  هب  عورـش  تفر و  ربنم  هب  ینیمخ 
« ایب لقعرـس  ینک  یم  ار  اهراک  نیا  ارچ  هراچیب ، : » تفگ یم  درک و  یم  تحیـصن  هاش  هب  بترم  دننک و  نوریب  ار  وت  مهدـب  هک  نکن 

(1) .دنا هدروآ  نارهت  هب  دنا و  هدرک  هیهت  راون  مه  وا  قطن  زا  .دمآ  نییاپ  ربنم  زا  درک و  تبحص  تعاس  کی 

رد ادص  کی  مدرم  تفرگ و  لکـش  روشک  رد  يرـسارس  تارهاظت  دادرخ ، رد 15  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  روشرپ  ینارنخـس  زا  سپ 
یـسرت یهاشنهاش  میژر  زا  یـسک  رگید  دادرخ ، هدزناپ  زا  سپ  .دـندش  یهاـشنهاش  تموکح  ینوگنرـس  راتـساوخ  هاـش  خاـک  ربارب 

.دیسر یم  شوگ  هب  نزرب  يوک و  ره  زا  هاش » رب  گرم   » دایرف تشادن و 

میژر ینید  دض  تیهام  ندش  راکشآ  . 2

میژر ینید  دض  تیهام  ندش  راکشآ  . 2

عفانم مدرم ، ینید  تاساسحا  زا  يرادرب  هرهب  اب  ات  دز  یم  هرهچ  رب  يراد  نید  باقن  درک و  یم  یفرعم  ناملـسم  ار  دوخ  هراومه  هاش 
عامتجا رد  یتفلاخم ، هنوگره  یبوکرـس  دوخ و  يدادبتـسا  ياه  فدـه  دربشیپ  يارب  يو  .دـنک  ظـفح  ار  دوخ  یتسیلاـیرپما  ناـبابرا 

رد ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هک  درک  اعدا  لاس 1342 ) دادرخ  رد 3   ) نارهت ینار  سوبوتا  دحاو  تکرش  نانکراک 
هدید باوخ  رد  یکدوک  نارود 

 . هرامش 831 شرازگ ، زا : هتفرگرب  ص 116 ، ش 25 ، دادرخ ، هدزناپ  هلجم  - 1
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يارجا ياتـسار  رد  سدـقم و  عرـش  ربارب  ار  دوخ  ینید  دـض  یتسیـشاف و  لامعا  دـناوخ و  یهلا » تیـشم  هلیـسو   » ار دوخ  يو  .تسا 
رد مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  ادـخ و  اب  ار  دوخ  نینچ  مه  وا  .تسناد  یمالـسا  ماکحا 

: تفگ داد و  بقل  تلم  هعیش و  نانمشد  ار  دوخ  نافلاخم  تسناد و  طابترا 

، هوجو فرص  اب  يا ، هلیسو  ره  هب  .دنا  هتسشنن  تحار  هعیش ، تکلمم  تلم و  نیا  ياه  نمشد  تکلمم ، نیا  نانمـشد  هک  دینادب  دیاب 
یم رهاظ  يا  هفایق  ره  رد  یناکم و  ره  سابل و  ره  رد  دـننک و  یم  کیرحت  دـنرخ و  یم  ار  یتخبدـب  ناـمیا و  یب  هدـیقع و  یب  دارفا 

(1) «. هعیش  » سدقم بهذم  تلم و  نیا  نمشد  دنتکلمم و  نیا  نمشد  اه  نیا  .دنوش 

یم گنچ  تکلمم  نیا  رب  شیوخ  هطلـس  ظفح  يارب  يا  هلیـسو  ره  هب  يو  تسناد  یم  تخانـش و  یم  ار  هاش  یعقاو  هرهچ  هک  ماـما 
: دومرف درک و  دزشوگ  ار  گرزب  رطخ  نیا  املع  اه و  هبلط  نایم  رد  دنز ،

اب دراذـگب و  ارجا  هب  یتمیق  ره  هب  ار  همانرب  نیا  هک  تسا  رومأم  وا  .تلود  هن  تسا ، هاش  صخـش  باسح  باطخ و  فرط  اج  نیا  رد 
(2) .درک دهاوخ  هلباقم  یتفلاخم  ره  اب  یگدنرد  لامک 

، دوب هتسب  تّمه  رمک  روشک  نیا  رد  بهذم  نید و  يدوبان  يارب  هک  میژر  یعقاو  هرهچ  مدرم ، تازرابم  اه و  تفلاخم  يریگ  جوا  اب 
: درک مالعا  تشهبیدرا 1342  خیرات 28  رد  اراکشآ  هاش  هک  يا  هنوگ  هب  دش ؛ راکشآ 

هیلک دز و  میهاوخ  عیسو  راتشک  هب  تسد  دوشن ، فقوتم  اهراک  هنوگ  نیا  رگا 

ص 42. هاش ، نانخس  زا : هتفرگرب  ص 434 ، ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1
ص 4. ش 25 ، دادرخ ، هدزناپ  هلجم  - 2
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(1) .دش دنهاوخ  ریگتسد  دنشاب ، میهس  اه  بوشآ  نیا  يزادنا  هار  رد  يوحن  هب  هک  ییاملع 

هب یتح  دز و  تسد  ناریا  ناملـسم  مدرم  هنامحر  یب  راتـشک  هب  یهاشداپ ، تخت  جات و  ظفح  يارب  هاـش  یتوغاـط  میژر  نآ ، زا  سپ 
رد میژر  هک  يراتشک  اب  .تخادرپ  عجارم  املع و  هجنکش  يریگتـسد و  هب  درب و  شروی  هیـضیف  هسردم  دننام  یبهذم  یملع و  زکارم 

سپ هاش  يدعب  ياهراک  یتح  .دنتخانـش  ار  میژر  ینید  دض  هرهچ  ناگمه  تخادـنا ، هار  هب  مدرم  مایق  یبوکرـس  يارب  دادرخ  هدزناپ 
.دـشن عقاو  رثؤم  تفرگ ، یم  تروص  مدرم  هرابود  بیرف  هتـشذگ و  نیگنن  ياه  تکرح  ناربج  يارب  هک  نینوخ  ياهدادـخر  نیا  زا 

دوخ هب  یبهذم  هرهچ  دناوتب  هرابود  ات  دز  یم  تسد...و  تابتع  ترایز  نآرق و  پاچ  دجـسم ، نتخاس  هب  دعب ، هب  لاس 1343  زا  يو 
املع دـیدش  تفلاخم  اب  هک  درک  پاچ  يولهپ  نآرق  مان  هب  ینآرق  لاس 1344 ، رد  هاش  .دنک  هیجوت  ار  شا  ینید  دـض  لامعا  دریگ و 

.دیماجنا تسکش  هب  حرط  نیا 

هاش یلم  ههجو  نتفر  تسد  زا  . 3

هاش یلم  ههجو  نتفر  تسد  زا  . 3

«! تلم دیفـس  بـالقنا   » ار ییاـکیرما  تاحالـصا  هماـنرب  دریگ ، دوخ  هب  یمدرم  یلم و  هرهچ  دـناوتب  هک  نیا  يارب  يوـلهپ  تموـکح 
ار ناریا  رد  دیفس  بالقنا  دندرک ، یم  يزیر  همانرب  ار  هاش  ياه  تسایس  هک  زین  قرش  برغ و  ياهروشک  .دیمان 

تشهبیدرا 1342.  28 ناهیک ، همانزور  - 1
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.دندرک یم  دادملق  نانآ  تیاضر  ندروآ  تسد  هب  اه و  هدوت  نتشادهگن  مارآ  يارب  يا  هلیسو 

هب دـنداد ، یم  لیکـشت  ار  هعماج  زا  یگرزب  شخب  هک  ناریا  نازرواشک  ناییاتـسور و  نایم  رد  ّتیبوبحم  ندروآ  تسد  هب  يارب  هاـش 
نانز يأر  قح  دنک ، بلج  ار  نانز  ینعی  روشک ، تیعمج  زا  یمین  تقفاوم  دناوتب  هک  نیا  يارب  سپس  .دز  تسد  یـضرا  تاحالـصا 

مرگرـس يارب  نینچ  مه  .دـنادرگزاب  ار  ناـنآ  هدـش  لاـمیاپ  قوـقح  دـهد و  يدازآ  ناـنآ  هب  تساوـخ  حالطـصا  هب  درک و  حرطم  ار 
.تفرگ شیپ  رد  ار  يدنم  فده  ياه  همانرب  ناناوج ، نتخاس 

ياه نابایخ  رد  مدرم  هدرتسگ  راتـشک  دشن و  ارجا  لماک  روط  هب  میژر  ياه  هشقن  زا  مادک  چـیه  مدرم ، یهاگآ  تازرابم و  وترپ  رد 
يارب يو  موش  ياه  هسیـسد  زا  داد و  ناشن  ار  هاـش  يدادبتـسا  یلم و  دـض  هرهچ  ناریا ، رـسارس  دهـشم و  زاریـش ، زیربت ، مق ، نارهت ،

.تشادرب هدرپ  ناگناگیب  هب  ناریا  رت  شیب  یگتسباو 

تارهاظت یلو  دـهد ، تبـسن  يدودـحم  ياه  هورگ  دارفا و  هب  ار  مدرم  ياه  تفلاخم  يربخ ، دـیدش  روسناـس  اـب  تساوخ  یم  میژر 
رییغت میژر  دوس  هب  ار  عاـضوا  دندیـشوک  یم  هک  یلاـح  رد  ناـهج  يربخ  گرزب  ياـه  هناـسر  هک  دوب  هدرتـسگ  يا  هزادـنا  هب  مدرم 
دادرخ هدزناپ  رد  ناریا  مدرم  هک  دـنداد  شرازگ  ار  هتکن  نیا  یگمه  یلک ، روط  هب  .دـندرک  سکعنم  ار  مدرم  ياه  تفلاـخم  دـنهد ،

.دندش میژر  یشاپورف  راتساوخ  دنداد و  رس  هاش » رب  گرم   » دایرف

، مدرم نینوـخ  ماـیق  زا  سپ  دوـب ، هداد  بقل  یلم » ردـپ   » و رهم » اـیرآ   » و ناریا » هاـشنهاش  ، » دادرخ هدزناـپ  زا  شیپ  ار  دوـخ  هـک  هاـش 
.دوب هدش  ناریا  یسایس  هرهچ  نیرتروفنم 
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میژر ياه  هیاپ  رد  لزلزت  . 4

میژر ياه  هیاپ  رد  لزلزت  . 4

دنتشاد و یحطس  ياه  هتساوخ  داد ، یم  يور  دادرخ  هدزناپ  زا  شیپ  رد  میژر  اب  تفلاخم  ياتسار  رد  هک  ییاه  تکرح  اه و  تضهن 
یم ریذـپان  تسکـش  ار  میژر  فلاـخم ، ياـه  هورگ  نآ  همه  نوچ  دـندوبن ؛ تموکح  راـتخاس  رد  ینوگرگد  ناـهاوخ  مادـک  چـیه 

.دندید یمن  دوخ  رد  ار  میژر  اب  يدج  هزرابم  ییورایور و  ناوت  دندرمش و 

مکحتـسم مدرم  ياه  هدوت  نایم  رد  ار  شیوخ  میژر  ياه  هیاپ  تساوخ  یم  دیفـس  بـالقنا  تاحالـصا و  ماـجنا  اـب  زین  يولهپ  میژر 
نالک ياهدیرخ  اب  نینچ  مه  .دهد  ناشن  دوخ  زا  یمدرم  کیتارکومد و  يا  هرهچ  یللملا ، نیب  عماجم  رد  مودنارفر  ماجنا  اب  دزاس و 
دناوت یم  میژر  هک  دـنامهفب  شناـفلاخم  هب  دـنک و  دومناو  ریذـپان  تسکـش  روـشک  لـخاد  هقطنم و  رد  ار  دوـخ  یماـظن ، تازیهجت 

.دزاس بوکرس  تّدش  هب  ار  یشروش  هنوگره 

تموکح ياج  هب  تساوخ  یم  دوب و  یتوغاـط  تموکح  راـتخاس  رد  ینوگرگد  راتـساوخ  هک  دوب  یتضهن  اـهنت  دادرخ  هدزناـپ  ماـیق 
هاش و خاک  ربارب  رد  مدرم  دش ، زاغآ  دادرخ  هدزناپ  تضهن  یتقو  نیاربانب ، .دهد  لیکـشت  یمالـسا  تموکح  یهاشداپ ، يدادبتـسا و 

تکرح اب  دندش و  یهاشداپ  میژر  ینوگنرس  راتساوخ  دندوب ، یماظن  ياهورین  اه و  لسلـسم  اه و  کنات  هرـصاحم  رد  هک  یلاح  رد 
.دندروآ رد  هزرل  هب  ار  میژر  ياه  هیاپ  دوخ  یسامح 
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یمالسا تموکح  يزیر  هیاپ  . 5

یمالسا تموکح  يزیر  هیاپ  . 5

بالقنا .تشاد  توافت  دوخ  زا  شیپ  ياه  تکرح  مامت  اـب  دـش ، زاـغآ  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  يربهر  هب  لاـس 1341  زا  هک  یتضهن 
ماظن یتموکح ، رظن  زا  یلو  دروآ ، دوجو  هب  ناریا  یعامتجا  ماـظن  رد  ار  يا  هدرتسگ  رایـسب  ياـه  ینوگرگد  هک  نیا  اـب  تیطورـشم 

رد حالـصا  راتـساوخ  زین  تفن  ندـش  یلم  تضهن  وکابنت و  تضهن  نوچ  مه  يدـعب  ياه  تکرح  .دـنام  یقاـب  ناـنچ  مه  یهاـشداپ 
تموکح ياه  هیاپ  تسـس و  ار  یهاشداپ  تموکح  ساـسا  دادرخ  هدزناـپ  تضهن  لـباقم ، رد  .دـندوب  هعماـج  تموکح و  زا  یـشخب 

یپ مالـسا  ساسا  رب  ار  یتموکح  راتخاس  رد  ینوگرگد  هک  دروآ  دوجو  هب  يدـیدج  شبنج  مایق ، نیا  .درک  يزیر  حرط  ار  یمالـسا 
.درک یم  يریگ 

یبالقنا ره  ًاساسا  .دوب  تموکح  راتخاس  رد  ینوگرگد  مایق ، فده  یلو  دـنهد ، یم  ناشن  فدـه  یب  همانرب و  یب  ار  مایق  نیا  یخرب 
یم لیدبت  بالقنا  هب  دسر و  یم  هجیتن  هب  اه  ههد  اه و  لاس  زا  سپ  رایسب و  یعامتجا  یگنهرف و  یـسایس ، ياه  يزاس  هنیمز  زا  سپ 

داد و رارق  ینید  ياهرواب  ریـسم  رد  ار  مدرم  تازرابم  مایق ، نیا  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  دنام ، ماکان  رهاظ  هب  دادرخ  هدزناپ  مایق  .دوش 
یمالسا تموکح  يرارقرب  ات  هتسویپ  روط  هب  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  تازرابم و  نانآ  هک  درک  جیسب  مالـسا  يارب  ار  یمدرم  ياه  هدوت 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  سراف  نیدلا  لالج  ياقآ  .دندرک  لابند 

رکفت و زرط  قالخا و  دیاقع و  رد  لوحت  شا ؛ هنت  داقتعا ؛ شا ، هشیر  هک  درک  هیبشت  یتخرد  هب  ناوت  یم  ار  ناریا  ناملسم  مدرم  مایق 
، شرمث تساه و  تداعو  يوخ 
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(1) .تسا توغاط  زا  ییاهر  و  بالقنا )  ) يزوریپ

تموکح يرارقرب  نآ ، درواتـسد  نیرت  گرزب  دـیماجنا و  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  هب  هک  دوب  يدـنیآرف  دادرخ  هدزناـپ  ماـیق 
ياه هزومآ  ساسارب  ینید و  ناربهر  زا  يوریپ  هب  تناید و  تسایس و  نتسناد  یکی  نید و  هب  دیدج  شرگن  اب  مایق  نیا  .دوب  یمالـسا 
ماما لیلد ، نیمه  هب  داد .؛ رارق  دوخ  راـک  روتـسد  رد  ار  یمالـسا  تموکح  يرارقرب  هطلـس و  ماـظن  يزادـنارب  دـش و  زاـغآ  یمالـسا 

: تسناد مالسا  بالقنا  ساسا  ار  مایق  نیا  درمش و  رب  یمالسا  بالقنا  خیرات  أدبم  ار  دادرخ  هدزناپ  مایق  هللا  همحر  ینیمخ 

(2) .تسا ناریا  یمالسا  تضهن  أدبم  دادرخ  .میتشاد 15  دادرخ  کی 15  ام  هک  دورن  ناتدای 

اه هاگشناد  ییاپوپ   . 6

اه هاگشناد  ییاپوپ   . 6

ياه بطق  زا  یکی  ناونع  هب  اه  هاگشناد  .دوب  ندش  یمالسا  ياتسار  رد  اه  هاگـشناد  ییایوپ  دادرخ ، مایق 15  ياهدرواتسد  رگید  زا 
اه و هورگ  .دنتـشادن  ینید  ياه  تسایـس  اب  ینادـنچ  ییوس  مه  یگنهاـمه و  دادرخ  هدزناـپ  زا  شیپ  هعماـج ، رد  راذـگریثأت  گرزب 

يا هنوگ  هب  دنتشاد ؛ یبهذمریغ  ياه  شیارگ  دندوب و  یلم  ههبج  هدوت و  بزح  هب  هتسباو  ارگ و  یلم  رت  شیب  لاعف ، یـسایس  بازحا 
نیا یفنم  شنکاو  اب  اه ، هاگشناد  رد  ماما  ياه  هیمالعا  یمالسا ، تضهن  زاغآ  رد  یتقو  هک 

ص 93. متفه ، رتفد  دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  - 1
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ره دندوبن ؛ فلاخم  تیناحور  عضاوم  اب  دنتـشاد و  یبهذم  ياه  شیارگ  هک  دندوب  زین  یهورگ  هتبلا   (1) .دش یم  ور  هب  ور  اه  هورگ 
نیا دروآ ، دوجو  هب  دادرخ  هدزناپ  تضهن  هک  یلوحت  نیرت  گرزب  .درک  یم  قرف  ینید  ناربهر  اب  نانآ  یتازراـبم  ياـه  هویـش  دـنچ 

ياتـسار رد  یلمع  يرکف و  هزراـبم  نوناـک  نیرت  گرزب  هب  هاگـشناد  دـش و  مکاـح  هاگـشناد  رب  ینید  یمالـسا و  شیارگ  هـک  دوـب 
.دیدرگ لََدب  یمالسا  تضهن 

اراکـشآ و سیلپ  ياهورین  كاواس و  هچ  رگا  دوب ، یـسایس  ياه  تیلاعف  یبالقنا و  راکفا  رـشن  يارب  ناکم  نیرتهب  هاگـشناد  ياـضف 
هاگشناد دوب ، هدش  مکاح  هعماج  رد  ناقفخ  توکـس و  هک  یلاح  رد  دادرخ و  هدزناپ  زا  سپ  .دنتـشاد  روضح  اه  هاگـشناد  رد  ناهنپ 
هیمالعا ینارنخـس و  ياهراون  .دندش  یم  تیبرت  نآ  رد  یبالقنا  ياهورین  دوب و  روشک  یـسایس  رگنـس  نیرتدنمورین  هزوح ، رانک  رد 

رد دش و  یم  یهدنامزاس  اج  نآ  رد  یلمع  یـسایس و  يرکف و  ياه  تیلاعف  تشگ و  یم  تسد  هب  تسد  اه  هاگـشناد  رد  ماما  ياه 
.تفای یم  باتزاب  هعماج 

اه هزوح  ندش  یسایس  . 7

اه هزوح  ندش  یسایس  . 7

یم زیهرپ  یـسایس  روما  رد  تلاـخد  زا  ناـیناحور  اـملع و  دوب و  مکاـح  اـه  هزوـح  رب  هیقت  گـنهرف  دادرخ ، هدزناـپ  تضهن  زا  شیپ 
دندوب دقتعم  دوخ  درکیور  هیجوت  رد  نانآ  .دنتسناد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  تنس  نید و  ظفح  زکرم  ار  هزوح  دندرک و 

یم دوبان  بوکرـس و  ار  هزوح  میژر ، دـنوش ، یـسایس  تازرابم  دراو  اه  هزوح  رگا  نیاربانب ، .دراد  ییـالاب  یماـظن  تردـق  میژر  هک 
تیآ ّتیعجرم  نامز  ات  دنور  نیا  .دنک 
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میژر .دوب  راوتسا  هیوس  ود  مارتحا  تسایس و  زا  نید  ییادج  هیاپ  رب  تموکح  هزوح و  طباور  تشاد و  همادا  يدرجورب  یمظعلا  هّللا 
فلاخم اهنت  اـملع  زا  يرایـسب  یلو  تسناد ، یم  دوخ  ياـه  تسایـس  ياتـسار  رد  عناـم  نیرت  گرزب  ار  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  تیآ 

درک یم  دای  یطارفا »  » کی ناونع  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  نامز  نآ  رد  میژر  یتاغیلبت  هاگتـسد  .دندوب  میژر  ینید  دض  درکلمع 
یم اراکـشآ  دـندوب و  فلاخم  ماما  ياـهراک  اـب  هزوح  نورد  رد  یخرب  درک ، زاـغآ  لاـس 1341  رد  ار  دوخ  تضهن  ناـشیا  یتـقو  و 

(1) «. مینکب یگدنز  دیراذگ  یمن  ارچ  : » دنتفگ

ار هچ  نآ  اه  هبلط  هک  درک  دیکأت  تسناد و  تناید  نیع  ار  تسایس  درک ، زاغآ  ار  دوخ  یمالسا  تضهن  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یتقو 
ناشیا .تسا  یگدـنز  نید  هکلب  تسین ، يداـبع  نید  اـهنت  مالـسا  .دـننک  ارجا  زین  لـمع  رد  دـیاب  دـنریگ ، یم  داـی  يرظن  تروص  هب 

.دنک نوگرگد  ار  اه  هزوح  تسناوت  درمش و  ینید  فیلکت  هفیظو و  یسایس ، روما  رد  ار  ناملسم  درف  تلاخد 

يولهپ میژر  زا  یضاران  ياه  هورگ  تفرگ ، تسد  هب  ار  مدرم  تازرابم  يربهر  هزوح  ماما ، ياه  يرگنشور  وترپ  رد  هک  نآ  زا  سپ 
لکـش اه  هزوح  رد  مدرم  تازرابم  تیادـه  سپ ، نآ  زا  دـش و  رت  شیب  اـه  هاگـشناد  زا  هزوح  هب  هجوت  دـنروآ و  يور  اـه  هزوح  هب 

دـنتخادرپ و همانزور  هیرـشن و  پاچ  هب  دـندروآ و  يور  یـسایس  یگنهرف و  لـیاسم  هب  ناوج  ناـیناحور  اـه و  هبلط  رت  شیب  .تفرگ 
مدرم و هدرتسگ  راتشک  دادرخ و  هدزناپ  زا  سپ  .دندیشخب  قنور  ار  ناش  یسایس  ياه  تیلاعف 
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فـص هب  دـندوب ، هدرک  توکـس  زور  نآ  ات  هک  راک  هظفاحم  نایناحور  زا  هورگ  نآ  رگید ، ياه  تیاـنج  هیـضیف و  هسردـم  هب  هلمح 
ار البرک  فجن و  ياه  هزوح  تسناوتن  میژر  رگید  دندش و  کیدزن  مه  هب  البرک  فجن و  مق ، هیملع  هزوح  .دنتـسویپ  میژر  نازرابم 
هب ندوب ، فرـص  ینید  زا  ار  اه  نآ  درک و  ایوپ  ار  اه  هزوح  ون ، يدرکیور  اب  ماما  هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب ، .دـنادب  دوخ  ناـبیتشپ 

.درک لیدبت  یعامتجا  یسایس و  ینید ، طیحم  کی 

هاگشناد هزوح و  دنویپ   . 8

هاگشناد هزوح و  دنویپ   . 8

تعنـص ندـش  یلم  زا  میژر  هک  يا  هبرجت  هب  هجوت  اب  .دوب  هاگـشناد  هزوح و  نایم  دـنویپ  دادرخ ، هدزناپ  مهم  ياهدرواتـسد  رگید  زا 
نیا ات  دیـشوک  یم  ییاه  تسایـس  ندرک  هدایپ  اب  ور ، نیا  زا  .دیـساره  یم  یبهذم  یلم و  ياه  هورگ  ندـش  کیدزن  زا  تشاد ، تفن 
یم اقلا  نایوجشناد  هب  اه  هاگـشناد  رد  میژر  یتاغیلبت  رـصانع  .دراد  هگن  رود  مه  زا  ار  ناریا  هعماج  رد  راذگریثأت  گرزب  نوناک  ود 
لاس رازه  هب  زین  نانآ  ياه  هشیدنا  دنتسه  اه  هروطـسا  هناسفا و  وداج و  رحـس و  ور  هلابند  ارگ و  سپاو  يدارفا  نایناحور  هک  دندرک 
نایم رد  لـباقم ، رد  .دروخ  یمن  تسا ، یملع  ياـه  تفرـشیپ  يژولونکت و  رـصع  هک  يزورما  یگدـنز  درد  هب  تسا و  طوبرم  شیپ 

دنک و یم  رهق  مالسا  اب  دوش ، یم  هاگشناد  دراو  هک  یـسک  دنتـسه و  بهذم  نید و  یب  نایهاگـشناد  هک  دندرک  یم  غیلبت  نایوزوح 
.تسا توافتم  نایوزوح  اب  لماک  روط  هب  نایهاگشناد  ياه  هشیدنا  فده و  یگدنز ، ریسم  نیاربانب ، .دوش  یم  دترم 

هعماج نتشاد  هگن  مارآ  داهن و  ود  نیا  ییادج  يارب  اه  لاس  تسایس  نیا 
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زا میژر  هچ  نآ  یلو  دـناوخ ، یم  ارف  شلاچ  هب  داد و  یم  رارق  مه  يورایور  ار  نوناـک  ود  نیا  میژر  یتح  هاـگ  .تفرگ  یم  تروص 
تشحو و نیا  .دـنتفرگ  رارق  میژر  هیلع  هزراـبم  ریـسم  رد  هاگـشناد  هزوح و  داد و  يور  دادرخ 1342  هزناـپ  رد  تشاد ، تشحو  نآ 
اب روشک  تینما  ناـمزاس  لاـثم ، يارب  .تسا  راکـشآ  یبوـخ  هب  درک ، یم  رداـص  اـهزور  نآ  رد  میژر  هک  ییاـه  هیعـالطا  زا  ینارگن 

(1) !« دننک دوبان  ار  روشک  ات  دنا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  خرس ، عاجترا  هایس و  عاجترا  : » تفگ يا  هیمالعا  رودص 

عاجترا زا  روظنم  درک و  یم  دای  نانآ  زا  ناونع  نیا  اب  اهراب  میژر  .دندوب  ینید  نازرابم  نایناحور و  هایس ، عاجترا  زا  كاواس  روظنم 
يرهطم هّللا  تیآ  دننام : یناملاع  هتبلا  .درک  یم  یفرعم  مسینومک  لماوع  ار  اه  نآ  میژر  هک  دندوب  نایهاگشناد  نایوجـشناد و  خرس 

یلع رتکد  دننام  یبهذم  نارکف  نشور  يراکمه  اب  دـندرک و  یم  تیلاعف  اه  هاگـشناد  رد  دـعب  هب  لاـس 1341  زا  یتشهب  هّللا  تیآ  و 
هدزناپ مایق  زا  سپ  یملع  داهن  ود  نیا  یعقاو  دنویپ  یلو  دنتخادرپ ، یم  نایوجـشناد  نتخاس  هاگآ  یبهذـم و  لیاسم  غیلبت  هب  یتعیرش 

هاگـشناد رد  یتحار  هب  نایناحور  تشگ و  یم  تسد  هب  تسد  اه  هاگـشناد  رد  ماما  ياه  هیمالعا  اه و  هماـن  سپ ، نآ  زا  .دوب  دادرخ 
.دندوب طابترا  دمآ و  تفر و  رد  هزوح  اب  هشیمه  زین  ییوجشناد  ياه  هورگ  .دندرک  یم  تیلاعف 

ص 181. لوا ، رتفد  دادرخ ، تارطاخ 15  - 1
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هتفای نامزاس  ياه  هورگ  لیکشت  . 9

هتفای نامزاس  ياه  هورگ  لیکشت  . 9

دندیـسر هجیتن  نیا  هب  تیناحور  دادرخ ، هدزناپ  زا  سپ  .تسا  نآ  یگتفاین  نامزاس  دادرخ ، هدزناپ  تضهن  رب  دراو  ياهداریا  زا  یکی 
ماگنه هب  هک  دنشاب  دیاب  يا  هتفای  نامزاس  ياهداهن  يزوریپ ، هب  ندیسر  هعماج و  راتخاس  رد  یساسا  ياه  ینوگرگد  داجیا  يارب  هک 

یبهذـم یماظن و  یگنهرف ، یـسایس ، ياه  هورگ  اه و  لکـشت  يزادـنا  هار  رکف  هب  نایناحور  نیارباـنب ، .دـننک  لـمع  گـنهامه  زاـین 
.دنزاس هارمه  دوخ  اب  دندوب ، یبهذم  ياه  شیارگ  ياراد  دنتشاد و  یسایس  تیلاعف  هنیشیپ  هک  ار  ییاه  هورگ  دندیشوک  دنداتفا و 

یبهذـم و ياـه  هورگ  رگید  ناـیناحور و  ناـیرازاب ، ناملـسم ، نایوجـشناد  .دوـب  یفنـص  تروـص  هب  یهورگ  ياـه  ّلکـشت  تسخن 
ههبج دـننام : دـنک ، دروخرب  اه  نآ  اب  تسناوت  یمن  یناسآ  هب  میژر  ناشن ، دوب  یبهذـم  لیلد  هب  هک  دنتـشاد  ییاـه  ّلکـشت  يرادازع 

(1) .دازآ ناناملسم 

زا (2) و  درک راک  هب  عورش  دایرف  مان  هب  يا  همانزور  هک  دوب  هتشذگن  دادرخ  هدزناپ  رد  مدرم  هنامحر و  یب  راتشک  زا  هتفه  کی  زونه 
تفرگ لکش  مق  رد  زرابم » يالـضف  بالط و  عمجم  ، » مایق نیا  زا  سپ  هام  دنچ  .تفرگ  میژر  هیلع  يدنت  رایـسب  عضاوم  زاغآ  نامه 

لاس 1343، رد  اه  تیلاعف  يریگ  جوا  اب  .دوب  تثعب »  » هیرـشن نآ ، یتازرابم  ناـگرا  تشاد و  یـسایس  یبهذـم _  ًـالماک  تیهاـم  هک 
هفلتؤم ياه  تیعمج  يراکمه  اب  میژر  ياه  تیانج  يرگاشفا  يارب  ماقتنا »  » مان هب  يرگید  هیرشن 

 . ص 60 ج 2 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  - 1
وهللا همحر  ینیمخ  ماما  ریثأـت  یـسررب  هرگنک  تاـیبدا ، بـالقنا  بـالقنا و  تاـیبدا  هللا ، همحر  ینیمخ  ماـما  راـثآ  رـشن  هسـسؤم  - 2

ص 20. ج 1 ، هامرهم 1371 ، نارهت ، رصاعم ، تایبدا  رب  یمالسا  بالقنا 
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هب عورـش  روشک » زا  جراخ  زرابم  نویناحور  لکـشت   » مان هب  يزرابم  هورگ  زین  اهزرم  زا  جراخ  رد  یتح  .درک  راک  هب  زاـغآ  یمالـسا 
تـشه هک  دـش  يزادـنا  هار  نایناحور  ياه  هشیدـنا  رـشن  يارب  قارع  رد  تیناحور » يادـص   » مان هب  ییویدار  نینچ  مه  .درک  تیلاعف 

زا هک  دـنتخادرپ  هناحلـسم  هزرابم  هب  دـنداد و  لیکـشت  یماظن  ياه  هخاش  زین  اه  هورگ  زا  يرایـسب   (1) .تشاد هدرتسگ  تیلاعف  لاـس 
(2) .درک هراشا  ناوت  یم  یمالسا » للم  بزح   » و یمالسا » هفلتؤم  ياه  تأیه   » هب دادرخ  هدزناپ  زا  سپ  یماظن  ياه  لکشت  نیا  هلمج 

یمدرم ياهورین  هب  بازحا  هجوت  . 10

یمدرم ياهورین  هب  بازحا  هجوت  . 10

تازرابم نادـیم  هب  دورو  زا  دـندید ، یمن  ار  هاش  یماـظن  تردـق  اـب  ییوراـیور  ناوت  دوخ  رد  هک  نیا  لـیلد  هب  اـه  هزوح  هک  میتفگ 
هدوت نایم  رد  دـندرک ، یم  لابند  ار  دوخ  یبزح  عفانم  هک  نیا  لیلد  هب  زین  یـسایس  ياـه  هورگ  بازحا و  .دـندرک  یم  زیهرپ  یـسایس 

ياه تردق  زا  یکی  هب  یگتسباو  ار  يزوریپ  هب  ندیسر  طرـش  بازحا ، اه و  هورگ  زا  يرایـسب  یتح  .دنتـشادن  یهاگیاج  مدرم  ياه 
.دندوب قرش  برغ و  مسیلایرپما  ياه  تسایس  هدننک  ارجا  رت  شیب  دنتسناد و  یم  یجراخ  گرزب 

نیرت گرزب  ، » بـالقنا تضهن و  داـجیا  يارب  هک  دـنک  هنیداـهن  ار  تقیقح  نیا  تسناوت  هک  دوب  یـسک  اـهنت  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 
ات میژر  هیلع  ار  یمدرم  ياه  هدوت  تسناوت  مدرم  نداد  رارق  بطاخم  میژر و  هیلع  اه  يرگاشفا  اب  ناشیا  تسا .» مدرم  يورین  تردق ،

هزرل هب  ار  يولهپ  میژر  ياه  هیاپ  دنک و  جیسب  هاش ، حلسم  نادند 

ص 131. لوا ، رتفد  دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  - 1
.110 صص 100 _  ج 2 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  - 2
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داجیا رد  یمدرم  يورین  هب  یسایس ، ياه  هورگ  بازحا و  دش ، راکشآ  نآ  ياهدرواتسد  داد و  خر  دادرخ  هدزناپ  مایق  یتقو  .دروآرد 
.دننز دنویپ  یمدرم  تضهن  هب  ار  دوخ  يا ، هنوگ  هب  دندیشوک  دندرب و  یپ  بالقنا 

اهزرم زا  جراخ  رد  مایق  یفرعم  . 11

اهزرم زا  جراخ  رد  مایق  یفرعم  . 11

هدزناـپ زا  شیپ  اـت  .دوـب  ناریا  ياـهزرم  زا  جراـخ  رد  مدرم  ياـه  هتـساوخ  یفرعم  دادرخ ، هدزناـپ  ماـیق  ياهدرواتـسد  زا  رگید  یکی 
ناهاوخ و يدازآ  شوگ  هب  مدرم  قح  هب  تازرابم  يربخ ، دـیدش  ياهروسناس  یلخاد و  ياـه  هناـسر  ندوب  یتلود  لـیلد  هب  دادرخ ،

.دنتشادن ینادنچ  یهاگآ  روشک  عاضوا  زا  زین  ناریا  هداتفا  رود  ياهرهش  زا  يرایسب  یتح  دیسر و  یمن  ناهج  ناشیدنادازآ 

ره .تشاداو  شنکاو  هب  ار  ناهج  گرزب  يربخ  ياه  هناسر  یللملا و  نیب  عماـجم  هک  دوب  هدرتسگ  يا  هزادـنا  هب  دادرخ  هدزناـپ  ماـیق 
میژر یتاغیلبت  ياه  هاگتسد  ياه  هتفگ  رارکت  مدرم ، مایق  هب  تبسن  یللملا  نیب  ياه  هناسر  قرـش و  برغ و  ياهروشک  شنکاو  دنچ 

، عومجم رد  یلو  دندناسر ، یم  نایناهج  شوگ  هب  ار  اه  تیعقاو  یبهذم ، یملع و  عماجم  ناشیدـنا و  دازآ  زا  یـضعب  اهنت  دوب و  هاش 
.دسرب نایناهج  شوگ  هب  اهزرم  زا  جراخ  رد  نازرابم  ياه  هتساوخ  هک  دش  ببس  اه  شنکاو  نیا 

تسایس نید و  دنویپ  یّلجت  . 12

تسایس نید و  دنویپ  یّلجت  . 12

نینچ دوب و  هدنام  رانک  ینید  هعماج  هحفص  زا  یسایس  روما  رد  تلاخد  ناناملسم ، تلفغ  میژر و  ياه  هسیسد  اه و  تسایـس  رثا  رد 
ار دوخ  دیابن  دننامب ، كاپ  هک  نیا  يارب  ناراد  نید  تسا و  یبهذم  غورد و ال  راک  تسایس  هک  دش  یم  غیلبت 
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: تشون دناسر ، پاچ  هب  اه  همانزور  رد  زور » لیاسم  بهذم و   » ناونع اب  هک  يا  هلاقم  رد  كاواس  .دننک  لوغشم  گنرین  غورد و  هب 

دیوگ و یم  زیچ  کی  زورما  تسایس  .يدبا  یلزا و  نخس  بهذم  تسا و  زور  نخس  تسایـس  .تسایـس  زا  ادج  تسا  يرما  بهذم 
(1) .دیوگ یم  زیچ  کی  زورید  زورما و  ادرف و  بهذم  .رگید  زیچ  ادرف 

همحر ینیمخ  ماما  .داتسرف  تیلـست  مایپ  قارع  رد  میکح  یمظعلا  هّللا  تیآ  هب  هاش  يدرجورب ، یمظعلا  هّللا  تیآ  تشذگ  رد  زا  سپ 
درف ره  تلاخد  هک  درک  مالعا  تسناد و  یبهذـم  روما  رد  تلاخد  ار  هاـش  مادـقا  نیا  درمـش ، یم  یکی  ار  تناـید  تسایـس و  هک  هللا 
ماـما هک  یتسایـس  هکلب  تساوخ ، یمن  دـشاب ، گـنرین  غورد و  زا  رپ  هک  ار  یتسایـس  ماـما  هتبلا   (2) .تسا مزال  تسایس  رد  ناملـسم 
.درک یم  در  ار  غورد  یتلادع و  یب  متس و  روج و  هنوگره  دوب و  تقیقح  ساسارب  تقادص و  نیع  درک ، یم  حرطم  مالـسا  ساسارب 

رد دـیاب  دوب ، ناملـسم  هک  یـسک  دادرخ  هدزناپ  زا  سپ  ینعی  اوتف ، نآ  زا  سپ  تسناد و  مارح  ار  هیقت » ، » دوخ یخیرات  ياوتف  اب  ماما 
.تفرگ یم  رارق  نازرابم  فص 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  دننام  یب  يربهر  تیعجرم و  . 13

هللا همحر  ینیمخ  ماما  دننام  یب  يربهر  تیعجرم و  . 13

هژیو هب  ناهج  نایعیش  نایم  رد  يدرجورب ، یمظعلا  هّللا  تیآ  تشذگرد  زا  سپ 

دنفسا 1341.  15 تاعالطا ، همانزور  - 1
ص 451 و 452. نرق ، تردقربا  ناریا  - 2
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رد میکح  یمظعلا  هّللا  تیآ  هب  یتیلـست  ماـیپ  رد  تفرگ و  هرهب  تصرف  نـیا  زا  مـیژر   (1) .دـش یم  ساسحا  ییألخ  ناریا  لخاد  رد 
نیا اب  تشاد  دصق  میژر  .دنتـسه  ناهج  نایعیـش  عجرم  نیرت  گرزب  ناشیا  سپ ، نیا  زا  هک  دنک  دومناو  ار  هتکن  نیا  تساوخ  قارع 

.دنک فیعضت  ناریا  رد  ار  تیناحور  تسایس ،

زین ینید  یملع و  ظاحل  زا  دوب و  هدرک  زاغآ  میژر  اب  تفلاخم  رد  ار  دوخ  یسایس  تیلاعف  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یطیارش ، نانچ  رد 
نیا هب  ماجنارـس  نانآ  .دـنداد  بیترت  تیعجرم  نییعت  يارب  ییاه  هسلج  اهرهـش ، رگید  نارهت و  رد  مدرم  املع و  .تشاد  ییالاو  ماقم 

ییاناوت هک  دننیزگرب  ّتیعجرم  هب  ار  یسک  دیاب  دننک ، اهر  دادبتسا  رامعتسا و  غوی  ریز  زا  ار  روشک  دنهاوخب  رگا  هک  دندیـسر  هجیتن 
هللا همحر  ینیمخ  ماما  یتازرابم  هقباس  هب  هجوت  اب  نانآ  .دشاب  رظن  بحاص  زین  زور  یسایس  لیاسم  رد  هتـشاد و  ار  میژر  اب  ییورایور 

.تساراد ار  يربهر  ياه  یگژیو  یمامت  هک  دنتسناد  یم  یسک  اهنت  ار  ناشیا  يو ، یسایس  یملع و  یقالخا ، ياه  یگژیو  و 

شیپ هب  گنهامه  تروص  هب  تضهن  ناشیا  ياهریبدـت  اهاوتف و  اب  تشاد و  تسد  رد  ار  ناناملـسم  تیعجرم  تضهن و  يربهر  ماما ،
مکح تسا  نکمم  هک  تشاد  مالعا  درک و  ریگتسد  ار  ناشیا  هدیجنسن ، مادقا  کی  رد  میژر  ماما ، تازرابم  يریگ  جوا  اب  .تفر  یم 

.دوش هتفرگ  رظن  رد  ناگدش  ریگتسد  يارب  مادعا 

، میکح نسحم  دیـس  ماظع  تاـیآ  دـش : میـسقت  لکـش  نیا  هب  تیعجرم  هلأـسم  يدرجورب ، یمظعلا  هّللا  تیآ  تشذـگرد  زا  سپ  - 1
یفجن و یـشعرم  یناـگیاپلگ ، ماـظع  تاـیآ  قارع و  رد  يزاریـش  هللادـبع  ییوـخ و  مساـقلاوبا  دیــس  يزاریــش ، يداـه  يدورهاـش ،

ص 101. رتفد 8 ، دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  مق ، رد  يرادمتعیرش 
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارس  دنداد و  لیکـشت  یتروشم  هسلج  نیدنچ  مق  رد  عجارم  املع و  نآ ، زا  سپ 
، تروص نآ  رد  .دوب  هدمآ  دیلقت  عجرم  تینوصم  یـساسا ، نوناق  رد  نوچ  ددرگ ؛ یفرعم  نایعیـش » دیلقت  عجرم   » یمـسر تروص  هب 

املع رگید  ریزو و  تسخن  هاش ، هب   (1) نارضاح ياضما  زا  سپ  تشگ و  میظنت  همان  نتم  .دناسرب  یبیـسآ  ماما  هب  تسناوت  یمن  میژر 
.دش فارگلت  مدرم  و 

یم دارفا  اه و  هورگ  همه  .تشادن  يدیدرت  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تیعجرم  يربهر و  رد  سک  چیه  رگید  دادرخ  هدزناپ  مایق  زا  سپ 
.دننک گنهامه  ماما  ياه  هاگدید  اب  ار  دوخ  عضاوم  دندیشوک 

ياـه يربارباـن  یتاـقبط و  هلـصاف  مدرم  یتـقو  .دوب  ینید  ياـهرواب  یمالـسا و  ياـه  هزومآ  دادرخ ، هدزناـپ  رد  مدرم  تکرح  روـحم 
، ور نیا  زا  .دنتفای  یم  راگزاسان  مالسا  نید  ربمایپ و  تنـس  اب  ار  نآ  دندید ، ار  میژر  دادبتـسا  اه و  يرگ  متـس  ناقفخ و  یعامتجا و 
اپ هب  اروشاع  هعقاو  مالسا و  ردص  تازرابم  دای  هب  دندید ، ار  میژر  راتشک  مدرم  یتقو  .دنتسناد  یم  دوخ  یعرش  هفیظو  ار  نآ  اب  زیتس 
يا هظحل  نآرق ، ظفح  مالـسا و  ققحت  هار  رد  دـنزیخ و  اپ  هب  نامز  دـیزی  هیلع  هک  درک  یم  باجیا  ندوب  ناملـسم  زا  عاـفد  .دنتـساخ 

.دنزرون غیرد 

، یتالحم یمداخ ، يرئاح ، یضترم  خیش  يرظتنم ، ردص ، ینب  يرادمتعیرـش ، یمظعلا  هّللا  تیآ  هسلج ، رد  رـضاح  دارفا  هلمج  زا  - 1
.114 صص 110 _  رتفد 8 ، دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  دندوب  ینادمه  یلع  الم  يزاریش و  يرهاط  رفعج  دمحم  دیس  بیغتسد ، یمق ،
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تروص یلم  ياهرواب  بوچراچ  رد  یمالـساریغ و  ياه  لکـشت  بلاق  رد  هک  میژر  فلاخم  ياه  هورگ  زا  مادـک  چـیه  ياه  هزرابم 
يرـسارس مایق  دـنک و  جیـسب  میژر  هیلع  ار  ناملـسم  ياه  هدوت  تسناوت  هک  دوب  نید  يادـص  اهنت  دیـسرن و  يا  هجیتن  هب  تفرگ ، یم 

.دنیرفایب

داقتعا ینید  ناربهر  مالـسا و  هب  هک  سک  ره  .دندش  حرطم  تکرح  روحم  ناونع  هب  ینید  تیعجرم  مالـسا و  دادرخ ، هدزناپ  زا  سپ 
شیارگ هک  یناـسک  ور ، نیا  زا  .دـندرک  یم  در  ار  اـه  نآ  مدرم  داـتفا و  یم  راـنک  مدرم ، ناـشورخ  لیـس  زا  دوخ  هب  دوخ  تشادـن ،

.دننک گنهامه  یمدرم  ياهورین  تیناحور و  اب  ار  دوخ  ياه  تکرح  دندوب  روبجم  دنتشادن ، زین  یمالسا 
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دادرخ مایق 15  یسانش  بیسآ  متشه : لصف 

هراشا

دادرخ مایق 15  یسانش  بیسآ  متشه : لصف 

نآ نداد  يور  نامز  رد  هک  درک  هدنـسب  ییاه  بیـسآ  اهرطخ و  یـسررب  هب  اهنت  دیابن  نایرج ، ای  هدـیدپ  کی  یـسانش » بیـسآ   » رد
تیهام لیلد  هب  یـسایس  یعامتجا و  هدیدپ  کی  ای  تضهن  کی  تسا  نکمم  هکلب  تسا ، هدرک  یم  دـیدهت  ار  نآ  نایرج ، ای  هدـیدپ 

هک دوش  هدیـشک  ییاه  شلاچ  هب  هدنیآ  رد  دراد ، یعامتجا  ياه  هورگ  لیاسم و  رگید  اب  هک  ییاهدروخرب  هطـساو  هب  ای  دوخ  صاخ 
: دیامرف یم  بالقنا » کی  یسانش  بیسآ   » هرابرد يربهر  مظعم  ماقم  .دشاب  نیرفآ  لکشم  نآ  ماود  همادا و  يارب 

هتفای عوقو  ققحت و  زورما  هچ  نآ  هب  ًامتح  دوش ، یم  حرطم  بالقنا » یسانش  بیـسآ   » ناونع هب  هچ  نآ  هک  درک  یقلت  روط  نیا  دیابن 
ًادعب تسا  نکمم  هک  هچ  نآ  هچ  تسه ، نالا  هچ  نآ  هچ  دینکب ؛ یسررب  ار  نکمم  ياه  بیـسآ  دیاب  امـش  هن ، .دنک  یم  هاگن  تسا ،

(1) .دیایب شیپ 

اهرطخ و نایب  هب  تسا ، هدوب  دادرخ  هدزناپ  مایق  هجوتم  اـه  لاـس  ناـمه  رد  هک  ییاـه  بیـسآ  یـسررب  اـب  میـشوک  یم  لـصف  نیا  رد 
: تسا ریز  رارق  هب  اه  بیسآ  نیا  زا  یخرب  .میزادرپب  دش ، دهاوخ  ورایور  اه  نآ  اب  هدنیآ  رد  دایز  لامتحا  هب  بالقنا  هک  ییاهدیدهت 

 / 12 خیرات 15 /  رد  بالقنا  کی  یـسانش  بیـسآ  شیامه  هناخریبد  ياضعا  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  نانخـس  ایوپ ، بالقنا  - 1
ص 9. ، 1377 فیرش ، یتعنص  هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  ، 1377
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یگمانرب یب  یگتفاین و  نامزاس  . 1

یگمانرب یب  یگتفاین و  نامزاس  . 1

يزیر همانرب  یهدـنامزاس و  یعون  دوجو  یعامتجا ، شبنج  عون  ره  داجیا  هعماج و  رد  یـساسا  ياـه  ینوگرگد  ماـجنا  يارب  ًاـساسا 
تـسد هب  ار  نکمم  هجیتن  نیرتهب  نیرت و  شیب  یهاتوک ، ناـمز  تدـم  رد  ورین و  نیرت  مک  فرـص  اـب  اـت  تسا  يرورـض  گـنهامه 

يا همانرب  تضهن ، دوب و  یهد  نامزاس  نودـب  لاس 1342 ، دادرخ  هدزناپ  مایق  هک  دنراد  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  ناسانـشراک  همه  .دروآ 
یمالسا بالقنا  نآ ، مهم  درواتسد  هک  ار  گرزب  تضهن  نیا  هابتـشا ، هب  یخرب ، نامز  نآ  رد  یتح   (1) .تشادن هدش  نییعت  شیپ  زا 

.دندرمش یم  روک  یمایق  دش ،  57

اب مایق  نیا  یلو  دوب ، هدروآ  مه  درگ  ار  مدرم  ياه  هدوت  تضهن ، نیا  ینید  ياه  هشیدـنا  تکرح و  ساـسا  ناونع  هب  مالـسا  دـنچره 
تیاده همانرب  مظن و  یمدرم ، تضهن  نیا  رگا  .تشادـن  ینوریب  تالیکـشت  مظن و  شا ، يونعم  ینورد و  نامزاس  یگدرتسگ و  همه 

.دیچ یم  رب  روشک  زا  لاس 42  نامه  رد  ار  يدادبتسا  تموکح  طاسب  اسب  هچ  تشاد ، يا  هدش 

نامه دـشاب ؛ هتـشاد  یگنهامه  یماظن  یتح  یـسایس و  یگنهرف ، نامزاس  دـیاب  یتکرح  ماـیق و  عون  ره  تفگ  ناوت  یم  یلکروط ، هب 
هتفای نامزاس  ياه  هورگ  لیکشت  رکف  هب  دندرک و  ساسحا  ار  یـساسا  ترورـض  نیا  ناگدننک  مایق  دادرخ ، هدزناپ  زا  سپ  هک  هنوگ 

.دنداتفا

دوجو ییامیپ  هار  يارب  يا  همانرب  دوبن و  هدش  يزیر  همانرب  مادک  چیه  دنداد ، یم  رـس  دادرخ  هدزناپ  تضهن  رد  مدرم  هک  ییاهراعش 
مدرم هکلب  تشادن ،

ص 60. ج 2 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  - 1
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هدافتـسا ءوس  عضو  نیا  زا  یلم  رـصانع  زا  یـضعب  یتح  .دندرک  یم  يزاسراعـش  هدمآ  شیپ  طیارـش  ساسارب  شوج و  دوخ  روط  هب 
ناگدـننکرهاظت و یلـصا  تساوخ  ساـسارب  هک  دـنداد  یم  رـس  ینید » ربهر  ینیمخ  یلم ، ربهر  قدـصم   » دـننام ییاهراعـش  هدرک و 

.دوبن تضهن  يربهر 

شیپ طیارـش  یماظتنا و  ياهورین  شنکاو  هب  هجوت  اب  دنتـشادن و  دوخ  ییامیپ  هار  ریـسم  رد  یـصخشم  فدـه  هماـنرب و  ناـیامیپ  هار 
ماـیق تدـش ، هب  هنایـشحو و  میژر ، دـش  یم  ببـس  صاـخ ، ياـهورین  يوس  زا  ییاـمیپ  هار  تیادـه  دوـبن  .دـندرک  یم  لـمع  هدـمآ ،

.دزاس هدنکارپ  دنک و  بوکرس  ار  ناگدننک 

سردوز هجیتن  نتشادن  . 2

سردوز هجیتن  نتشادن  . 2

یگدرتسگ و هب  هجوت  اب  یلو  دـماجنا ، یم  بالقنا  هب  مدرم  ینالوط  ریگ و  یپ  هزرابم  اه  لاس  زا  سپ  تضهن  کی  هک  تسا  تسرد 
تـساوخ هدارا و  ربارب  رد  دناوتب  میژر  هک  دـندرک  یمن  روصت  ناگدـننک  مایق  تشاد ، دوجو  دادرخ  هدزناپ  مایق  رد  هک  یلاح  روش و 

تـسد ار  دادرخ  هدزناپ  تضهن  تسناوت  هاش  ماشآ  نوخ  میژر  لاح ، نیا  اب  .دنک  بوکرـس  ار  یمدرم  هدرتسگ  مایق  تمواقم و  نانآ 
امرف مکح  هعماج  رب  ناقفخ  توکـس و  یعون  دادرخ  هدزناپ  مایق  زا  سپ  دش  ببـس  رما  نیا  .دـنک  بوکرـس  لاس ، نیدـنچ  يارب  مک 

دنچ دـندروآ و  يور  گنهامه  ياهداهن  لکـشت  یهد و  نامزاس  هب  یـسایس  یبهذـم _  ياه  هورگ  یلو  دوب ، نادـنز  رد  ماما  .دوش 
يرگنشور اب  اهنت  مدرم ، ياه  هدوت  رد  هدش  داجیا  يدیماان  .دنناشکب  هزرابم  هنحص  هب  ار  مدرم  هرابود  دنتسناوت  ات  دیشک  لوط  یلاس 

مایق تضهن و  اسب  هچ  دوبن ، ماما  ياه  يرگ  نشور  رگا  .تفر  نایم  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ياه  تیاده  اه و 
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هنامحر یب  راتشک  زا  سپ  .دش  یم  هدید  زین  ماما  کیدزن  نارای  نایم  رد  یتح  هاگ  يدیماان  نیا  .دش  یم  شوماخ  هشیمه  يارب  مدرم 
ماما هب  دوب ، یمالـسا  تضهن  گرزب  نالاعف  زا  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  فک  رب  ناج  ناراـی  زا  هک  يدیعـس  دیهـش  هیـضیف ، رد  هاـش 

: دیامرف یم  خساپ  رد  ماما  یلو  دیشاب ، هتشاد  هزرابم  هار  رد  يرت  مک  نارای  مایق ، زا  سپ  دراد  لامتحا  دیوگ : یم  هللا  همحر  ینیمخ 

ياـپ زا  ما ، هتفاـی  قح  ار  هار  نیا  نوـچ  نم  دنتـسیاب ، نم  لـباقم  رد  دـنهدب و  مه  تشپ  هب  تشپ  سنا  نج و  ماـمت  رگا  مسق  ادـخ  هب 
(1) .تسشن مهاوخن 

یعوـن دـیدش ، یبوکرـس  لـیلد  هب  یلو  تسا ، یمتح  ناـش  يزوریپ  نیتـسخن ، ياـهزور  ناـمه  رد  هک  دـندرک  یم  رکف  نـینچ  مدرم 
هدنیآ هب  ار  مدرم  دیـشخب و  نایاپ  عضو  نآ  هب  هک  دوب  ماما  تسرد  ریبدت  اه و  يرگنـشور  اهنت  .دوب  هدش  مکاح  اه  هدوت  رب  يدـیماان 

.تخاس راودیما 

اهرهش رگید  رد  مدرم  یهاگآان  . 3

اهرهش رگید  رد  مدرم  یهاگآان  . 3

ياهاتسور اهرهش و  رد  مدرم  یهاگآان  تفرگ ، رظن  رد  دادرخ  هدزناپ  تضهن  يارب  بیسآ »  » ناونع هب  ناوت  یم  هک  يدراوم  زا  یکی 
ياه نایرج  زا  رترید  کچوک  ياهرهـش  هک  نیا  یکی  تشاد : هبنج  ود  یهاگآان  نیا  .دوب  تختیاپ  اه و  ناتـسا  زکارم  زا  هداتفا  رود 
رگید مدرم  ینعی  دوب ؛ یـسایس  هبنج  يرگید  .دـننک  لمع  گنهامه  روط  هب  دنتـسناوت  یمن  نیاربانب ، .دـندش  یم  ربخ  اـب  مق  نارهت و 

دندش و یم  ربخ  اب  رت  مک  رامعتسا  مکاح و  هاگتسد  ياه  هسیسد  اه و  هشقن  تیهام  زا  اهرهش 

ص 226. تیناحور ، يادهش  - 1
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روما رد  زین  اه  هزوح  هکلب  مدرم ، اهنت  هن  نامز ، نآ  ات  نوچ  .دوبن  نشور  نانآ  يارب  مودنارفر  نوچ  مه  یلیاسم  هاش و  دیفس  بالقنا 
.دنتشادن ینادنچ  تلاخد  یسایس 

هدـش يزیر  همانرب  رامعتـسا  تسد  هب  هک  وا  دیفـس  بالقنا  هاش و  تاحالـصا  هدرپ  تشپ  لیاسم  زا  مدرم  ياـه  هدوت  رگا  کـش ، یب 
.دروخ یم  مقر  رگید  يا  هنوگ  هب  عاضوا  طیارش و  دنتشاد ، يرت  شیب  ياه  یهاگآ  هنیمز  نیا  رد  دندوب و  ربخ  اب  دوب ،

یعمج طابترا  لیاسو  دوبن  . 4

یعمج طابترا  لیاسو  دوبن  . 4

زا .دراد  یمهم  شقن  شبنج  ای  بزح  کی  ياه  نامرآ  اه و  فده  دربشیپ  رد  یتاغیلبت ، ياه  هاگتسد  یهورگ و  ياه  هناسر  نتشاد 
.تسا یتکرح  ره  يارب  يرورـض  ياهزاین  زا  یهورگ  ياه  هناسر  نتـشاد  يرکف ، ناراداوه  یتح  اـه و  هدوت  یهاـگآ  يارب  ور ، نیا 

ینعی یتاغیلبت  هلیـسو  نیرت  ییادتبا  زا  دنتـشاد ، تسد  رد  ار  تضهن  يربهر  شقن  هک  تیناحور  دـش ، زاغآ  دادرخ  هدزناپ  مایق  یتقو 
يارب ار  یهورگ  ياه  هناسر  نیرت  يوق  یناهج ، رامعتـسا  هاش و  میژر  ینعی  تضهن ؛ نافلاخم  لباقم ، رد  .دـندوب  هرهب  یب  همانزور » »

اب ناغلبم  نیا  طابترا  روشک و  رـسارس  هب  یبهذم  ناغلبم  مازعا  اب  هزوح  هتبلا  .دنتـشاد  تسد  رد  مدرم ، تضهن  ندـناشک  تسکـش  هب 
یم تروص  دـنک  رایـسب  دـنور  نیا  یلو  دـناسر ، یم  مدرم  شوگ  هب  ار  زور  یـسایس  رابخا  اه و  مایپ  يا  هزادـنا  ات  مدرم ، ياه  هدوت 

.دنداد یمن  باوج  اه  یناسر  عالطا  هنوگ  نیا  زاین ، ماگنه  تفرگ و 

سپ تیناحور  ساسا ، نیمه  رب  .دوب  راکشآ  تدش  هب  نامز  نآ  رد  یهورگ  ياه  هناسر  یتاغیلبت و  ياه  هاگتسد  هب  زاین  لاح ، ره  هب 
هب دادرخ  هدزناپ  مایق  زا 
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(1) .دندروآ يور  هیرشن  و  تفای ) راشتنا  مایق  زا  سپ  هتفه  نیلوا  رد  هک  دایرف  همانزور   ) همانزور پاچ  هب  تعرس 

هدید شزومآ  ياهورین  دوبمک  . 5

هدید شزومآ  ياهورین  دوبمک  . 5

ماما دوبن  رد  دنناوتب  یسایس  يرکف و  ظاحل  زا  هک  دوب  يا  هدید  شزومآ  ياهورین  دوبمک  مدرم ، مایق  ياه  بیـسآ  اهرطخ و  زا  یکی 
هدزناپ مایق  نایرج  رد  ماما  يریگتـسد  زا  سپ  رما  نیا  .دـنریگب  هدـهع  رب  اه  هدوت  نایم  رد  ار  ناـشیا  ياـه  هماـنرب  هللا ، همحر  ینیمخ 

توکـس و ياـضف  دـندرب ، یم  رـس  هب  میژر  نادـنز  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  یتقو  هک  میتفگ  رت  شیپ  .دوب  راکـشآ  ًـالماک  دادرخ 
.دریگب یساسا  میمصت  ماما  یشم  طخ  ياتـسار  رد  تسناوت  یمن  یـسک  دوب و  مکاح  هعماج  رب  یمگردرـس  یفیلکت و  یب  شمارآ و 

ایوپ نانچ  مه  تضهن  نایرج  ناشیا ، نتفرگ  رارق  روحم  اب  نازراـبم ، ناـیم  رد  ماـما  دوبن  رد  اـت  دـندوب  یم  ییاـه  هورگ  دارفا و  دـیاب 
.دنوشن درسلد  تسس و  دننک و  لمع  هنالاعف  مدرم  زکرمتم  ياهورین  دبای و  همادا 

یبالقنا ياهورین  رد  ییوس  مه  یگنهامه و  دوبن   . 6

یبالقنا ياهورین  رد  ییوس  مه  یگنهامه و  دوبن   . 6

رت شیب  دـنچ  ره  .دوب  ور  هب  ور  یلخاد  ياهورین  يوس  زا  یتوافتم  ياه  شنکاو  اب  شا ، یمالـسا  تیهام  لیلد  هب  دادرخ  هدزناپ  ماـیق 
اب الماک  یلو  دندرک ، یم  تفلاخم  میژر  اب  دنتشاد و  تکرش  مایق  نیا  رد  يا  هنوگ  هب  یسایس  بازحا  اه و  هورگ 

.مجسنم ياه  نامزاس  اه و  هورگ  لیکشت  شخب  شهوژپ ، نیمه  رد  مایق  ياهدرواتسد  لصف  کن : - 1
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هب یـشیارگ  چیه  هنایارگ ، یلم  ياه  شیارگ  لیلد  هب  اه ، هورگ  نیا  زا  یـضعب  .دـندوبن  وس  مه  ناگدـننک  مایق  فادـها  اه و  نامرآ 
عوـن چـیه  نارحب ، ناـمز  رد  نیارباـنب ، .دریگ  رارق  مدرم  تیادـه  تموـکح و  ساـسا  مالـسا  هـک  دنتـساوخ  یمن  دنتـشادن و  مالــسا 
یکی .دنتـشادنپ  یم  میهـس  مدرم  مایق  رد  ار  دوخ  ناشیاه  یبلط  تصرف  لیلد  هب  اهدعب  اه  هورگ  نیا  .دنتـشادن  تضهن  رد  یتکراشم 

یم دادرخ  هدزناپ  مایق  رد  یلم  ههبج  عضوم  هرابرد  ههبج _  نآ  یلـصا  نارـس  زا  حـلاص _  راـیهللا  لوق  زا  یلم  ههبج  نایوجـشناد  زا 
: دیوگ

هنوگ نیا  لابند  هک  دومن  راهظا  درک و  عنم  تخس  نویناحور  تازرابم  اب  يراکمه  يوریپ و  هنوگ  ره  زا  ار  ام  حلاص ) رایهللا   ) ناشیا
(1) .دیورن یمسوم  رذگدوز و  ياه  تکرح 

هدزناپ مایق  ندـناوخ  یعاجترا  اب   (2) يژتارتسا ینابم  یـسانش و  هعماـج  حرط  باـتک  رد  اـه _  تسیـسکرام  زا  یکی  ینونج _  نژیب 
: دیوگ یم  ییاهورین  نینچ  شقن  هرابرد  دادرخ ،

ار هاش  ياه  همانرب  ًاحیرـص  ینعی  دوب ؛ هن »! يروتاتکید  يرآ ، تاحالـصا   » نارود نیا  رد  یلم  ههبج  راعـش  تفگ  دـیاب  دروم  نیا  رد 
: تفگ یم  هک  ار  قدـصم  فرح  ناـمه  ینعی  دـندرک ؛ دـییأت  زین  ار  هاـش  تموـکح  یتـح  دـنتفریذپ و  دیفـس  بـالقنا  ناوـنع  تـحت 

يوزنم لـیلد ، نیمه  هـب  .دـندرک  یفن  ار  دادرخ  مایق 15  ًالمع  اه  نآ  نیارباـنب ، .دـندرک  یم  لاـبند  هن » يروتاـتکید  يرآ ، تنطلـس  »
(3) .دندش

ص 45. ش 33 ، بالقنا ، مایپ  - 1
ص 221. ج 1 ، يژتارتسا ، ینابم  یسانش و  هعماج  حرط  - 2
ص 221. ج 1 ، يژتارتسا ، ینابم  یسانش و  هعماج  حرط  - 3
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نیا .دندرک  یم  یفن  ار  مدرم  مایق  دییأت و  ار  میژر  نآ  لمع ، رد  یلو  دـنداد ، یم  ناشن  میژر  فلاخم  ار  دوخ  راعـش ، رد  اهورین  نیا 
ینورد بیـسآ  رطخ و  ناونع  هب  یلو  دنـشاب ، راذگ  ریثأت  نادنچ  دنتـسناوتن  مایق  ندوب  یمدرم  یگدرتسگ و  لیلد  هب  دـنچ  ره  اهورین 

: دیامرف یم  هنوگ  نیا  درب و  یم  مان  بالقنا  ینورد  بیسآ  ناونع  هب  ار  اهورین  هنوگ  نیا  يربهر  مظعم  ماقم  .دندوب  حرطم  تضهن 

.دندش لباقم  بالقنا  اب  دنتـشادن ، لوبق  ار  نید  دندوب و  جـل  رـس  رب  نید  اب  اه  نآ  هک  نیا  ظاحل  زا  اهنت  هک  دـندوب  یناسک  ناریا  رد 
نآ داد و  یم  قوس  يراد  نید  هب  ار  مدرم  دوب و  نید  جّورم  یعّدـم و  بالقنا  نوچ  تسا ؛ هجوت  لباق  قیاقح  لـیاسم و  زا  یکی  نیا 

اب نوگانوگ _  ياه  بتکم  اه و  يژولوئدیا  هب  شیارگ  ناشدوخ  لوق  هب  و  نوگانوگ _  تارکفت  اب  یبرغ و  گنهرف  ریثأت  تحت  اه 
(1) .دنتشادن يا  هنایم  نید ،

، لمع رد  یلو  دنداد ، یم  ناشن  وس  مه  مدرم  تضهن  اب  ار  دوخ  یبزح ، یصخش و  عفانم  لیلد  هب  رهاظ  رد  دنچ  ره  اهورین  هنوگ  نیا 
.دندش فذح  روشک  یسایس  هنحص  زا  دوخ  هب  دوخ  اهدعب  دندنام و  دوخ  هتشذگ  عضاوم  نامه  رب 

یجراخ ياهورین  لماوع و  . 7

یجراخ ياهورین  لماوع و  . 7

دادبتـسا اب  مایق  یمالـسا  تیهام  لیلد  هب  دـیزرو و  یم  دـیکأت  یجراخ  یگتـسباو  عطق  رب  تضهن  يربهر  دادرخ  هدزناپ  مایق  زاغآ  اـب 
دوخ عفاـنم  هار  رد  ار  كرتشم  يرطخ  برغ ، قرـش و  كولب  یتقو  نیارباـنب ، .درک  یم  هزراـبم  برغ  قرـش و  رامعتـسا  اـب  یلخاد و 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  .دنتخادرپ  دادرخ  هدزناپ  مایق  اب  تفلاخم  هب  ادص  مه  دندرک ، ساسحا 

ص 24. ایوپ ، بالقنا  - 1
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هک تشاد  ررـض  ردـق  نامه  نیـشن ، ناملـسم  ياه  يروهمج  یگیاسمه  رد  صوصخ  هب  يوروش ، يارب  ینید  تموکح  کی  داـجیا 
(1) .تشاد ررض  ییاکیرما ، ناراشتسم  ییاکیرما و  ياه  یناپمک  ذوفن  نتفر  تسد  زا  اکیرما و  يارب  بالقنا 

همه تفلاخم  یلو  دنتـساوخ ، یمن  ار  یجراخ  تردـق  چـیه  کمک  دـندرک و  یم  دـیکأت  لالقتـسا  رب  ناریا  ناملـسم  مدرم  هچ  رگا 
یمهم شقن  مدرم  هیحور  فیعـضت  رد  دنتـشاد ، رایتخا  رد  ار  یتاغیلبت  ياه  هناـسر  نیرت  هدرتسگ  هک  برغ  قرـش و  رامعتـسا  هبناـج 

عفد رد  دـنناوتب  ات  دنتـشادن  رایتخا  رد  ار  یتاغیلبت  لیاسو  نیرت  ییادـتبا  یتح  یبالقنا  زرابم و  ياـهورین  یطیارـش ، نینچ  رد  .تشاد 
.دننک افیا  شقن  اه  هدوت  يزاس  هاگآ  يارب  دنرادرب و  یماگ  یجراخ  یلخاد و  یتاغیلبت  ياه  هاگتسد  ياه  هئطوت 

ص 23 و 24. ایوپ ، بالقنا  - 1
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ناگرزب نانخس  رد  دادرخ  مایق 15  مهن : لصف 

ناگرزب نانخس  رد  دادرخ  مایق 15  مهن : لصف 

مهدزناپ خیرات  رد  دادرخ  هدزناپ  نینوخ  مایق  زورلاس  تبـسانم  هب  یمایپ  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  ریبک  ربهر 
: دنک یم  لیلحت  نینچ  ار  یمالسا  مایق  نیا  لاس 1361 ، دادرخ 

هیامریمخ نیا  دیاب  زیزع  تلم  .تسام  یمالـسا  بالقنا  رذب  زور  ناریا و  گرزب  تلم  كرابم  تضهن  هیام  ریمخ  دادرخ 42  زورلاس 
دیـس نیرفآ  ترـصن  تداهـش  تاعاس  اب  فداصم  ياروشاع  رـصع  دـنک ؛ وجو  تسج  ياروشاـع 83  رـصع  رد  ار  تکرب  رپ  رذـب  و 

بالقنا هشیر  تخیر و  البرک  مرگ  نیمز  هب  هراث  نبا  هللاراث و  رهطم  رهاط و  نوخ  هک  ییاروشاع  رـصع  نادیهـش ؛ رورـس  نامولظم و 
زا ماهلا  اب  دوب ، دادرخ 42  اب 15  فداصم  هک  يزیمآراجفنا  هعجاف  نیا  موش  زورلاس  رد  نأشلا  میظع  تلم  .دومن  يرایبآ  ار  یمالـسا 

هقباـس و نودـب  یماـیق  نینچ  دوبن  مولعم  دوبن ، نآ  راـجفنا  روش  یمرگ و  اروشاـع و  رگا  .دروآ  راـب  هب  ار  هدـنبوک  ماـیق  نآ  اروشاـع 
ءادفلا همدقمل  انحاورا  هّللا _  هیقب  یملاع  مایق  ات  نآ  زا  دادرخ 61 و  ات  يرجه  زا 61  اروشاع  میظع  هعقاو  .دش  یم  عقاو  یهدنامزاس 

يارب ار  يدـبا  گنن  طوقـس و  دـندنک و  ار  دوخ  روگ  ناراک  تیانج  تسد  اب  نایدـیزی  زور  نآ  .تسا  زاس  بالقنا  عطقم  ره  رد  _ 
(1) .دتسرف یم  تنعل  نانآ  رابشتآ  روگ  رب  يزوریپ  تردق و  اب  یلاعت  هللا  دمحب  ناریا  نأشلا  میظع  تلم  هک  دنتشاذگ  اج  هب  شیوخ 

يارب اج ، نیا  رد  .تسا  هدرک  داریا  يا  هدـنزرا  نانخـس  مایق ، نیا  ریثأت  تیهام و  هرابرد  نوگاـنوگ  ياـه  تبـسانم  هب  راوگرزب  ماـما 
: مینک یم  هراشا  ناشیا  زا  یهاتوک  نانخس  هب  اهنت  راصتخا 

ار اه  هچب  اه  نآ  .دوب  رتدب  هناگیب  تلم  اب  نوشق  کی  لامعا  زا  دادرخ  هدزناپ  راتشک 

ص 179. ج 16 ، رون ، هفیحص  - 1
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اریز دوب ؛ تلم  گنن  دادرخ  هدزناپ  .تسا  دادرخ  هدزناپ  تبیصم  رد  نیگمغ  دراد ، رمع  تلم  ات  .دنتشک  یمن  ار  اه  نز  دنتـشک ، یمن 
(1) .دنتشک ار  مدرم  هحلسا ، نیا  اب  دش و  هیهت  هحلسا  تلم  نیمه  لوپ  زا 

ماشآ نوخ  میژر  تسد  هب  مدرم  راتشک  زا  ار  دوخ  یتحاران  ، 1343  / خیرات 25/2 رد  نادنز  زا  يدازآ  زا  سپ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
: درک زاربا  نینچ  هاش 

ارم هک  دناد  یم  ادخ  .دیـسر  نم  هب  جراخ  رابخا  دـش و  لیدـبت  رـصح  هب  سبح  زا  هک  نیا  ات  مدوبن  علطم  نم  ار  دادرخ  هدزناپ  هیـضق 
اب ییاه ؛ هرظنم  کی  اب  متـسه  هجاوم  هیرطیق ، زا  ما  هدـمآ  اج  نیا  هک  مه  الاح  راضح .) دـیدش  هیرگ   ) دـیبوک دادرخ  هدزناـپ  عاـضوا 

، هدرم ردارب  ياه  نز  اب  هدرم ، ناوج  ياهردام  اب  هداد  تسد  زا  ناوج  ياهردپ  اب  راضح ،) دیدش  هیرگ   ) ردـپ یب  کچوک  ياه  هچب 
(2) .ام عاجترا  تسا و  نایاقآ  ندمت  تمالع  اه  نیا  .اه  یگدرسفا  اب  راضح ، دیدش  هیرگ  هدش  عطق  ياهاپ  اب 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  ناشیا 

درک و هراپ  ار  هاش  یبیرف  ماوع  ریوزت و  ياـه  هدرپ  دـیدرگ ، افوکـش  دادرخ 42 ) هدزناپ   ) مرحم 83 رد 12  هک  ناریا  گرزب  تـضهن 
(3) .دمآ تسد  هب  تلادع  مالسا و  تاجن  حیتافم  دیدرگ و  ناریا  خیرات  رد  یمیظع  أدبم  تلم ، يراکادف  هناهاش و  ماع  لتق 

یمالسا تضهن  أدبم  دادرخ  هدزناپ  .میتشاد  دادرخ  هدزناپ  کی  ام  هک  دورن  ناتدای 

 . ص 66 ج 16 ، رون ، هفیحص  - 1
 . ص 67 ج 16 ، رون ، هفیحص  - 2

.يد راتشک 19  زا  سپ  ص 4 ، ج 2 ، رون ، هفیحص  - 3
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(1) .تسا ناریا 

اکیرما و رورغ  راب  نیلوا  يارب  هک  یتقو  دیـسر ، اـکیرما  شوگ  هب  دادرخ  هدزناـپ  رد  اـم  روشک  مدرم  یهاوخ  مالـسا  داـیرف  هک  یتقو 
تیناحور املع و  يربهر  رادتقا و  هجوتم  اکیرما  دش و  هتـسکش  ناریا  رد  شنارگراک  تینوصم  هب  ضارتعا  رد  وا  یتردقربا  رادتقا و 

رکون هب  دیدرگ ، یمالسا  لدع  ماظن  هب  ندیـسر  لالقتـسا و  يدازآ و  بسک  يارب  ناریا  تلم  نیدالوپ  هدارا  مزج و  مزع و  مالـسا و 
میدید همه  دنک و  شوماخ  ار  تلم  یهاوخ  مالـسا  يادص  هک  داد  روتـسد  ناخاضردـمحم  دوخ  هیامورف  شورف و  نطو  هدارا و  یب 

دنتخاس و اه  هتـشپ  تلم  نیا  ياه  هتـشک  زا  يدازآ  مان  هب  دندومنن و  گنرد  يا  هظحل  تیرومأم  نیا  رد  ناگدرپسرـس  نانیاخ و  هک 
هب بارحم ، دجـسم و  ات  نابایخ  زا  نابایخ و  رازاب و  هچوک و  ات  هاگـشناد  زا  هاگـشناد و  ات  هتفرگ  هیـضیف  زا  ار  اـم  روشک  راوید  رد و 

(2) .دندرک نیگنر   9 ادخ لوسر  ادخ و  وریپ  يوگریبکت  ناناوج  نازیزع و  نوخ 

روشک لالقتسا  نآ  یگرزب و  رما  کی  هب  دش  یهتنم  هک  تلم  يارب  دوب  كرابم  نکل  دوب ، تبیـصم  هک  یلاح  نیع  رد  دادرخ  هدزناپ 
لوط رد  یناسنا  ياـه  شزرا  تشادـگرزب  دادرخ ، هدزناـپ  نیرفآ  هساـمح  زور  تشادـگرزب   (3) .دوـب تکلمم  هـمه  يارب  يدازآ  و 

(4) .تسا خیرات 

لاس 57 رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  رد  دادرخ  هدزناپ  مایق  ریثأت  هرابرد  زین  يا  هنماـخ  هّللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماـقم 
: دیامرف یم 

یعقاو ياه  هریگ  شتآ  اما  دییاپن ، رید  هچ  رگا  هک  دوب  يا  هلعش  کی  دادرخ  هدزناپ 

 . ص 65 ج 9 ، رون ، هفیحص  - 1
ص 116. ج 20 ، رون ، هفیحص  - 2
ص 154. ج 12 ، رون ، هفیحص  - 3
ص 264. ج 14 ، رون ، هفیحص  - 4
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تسرد دیاب  یلصفم  هلعـش  کی  دننزب ، شتآ  دنهاوخ  یم  ار  یباسح  مزیه  ات  دنچ  یتقو  هک  يروط  نامه  .درک  نشور  ار  راگدنام  و 
یمن هلعـش  نیا  اما  .دوش  یم  هدید  رود  زا  دنک و  یم  مرگ  مه  يرتم  دص  هلـصاف  زا  تفرگ ، یتقو  .دنریگب  شتآ ) اه  مزیه   ) ات دننکب 

یم نیب  عقاو  ياه  مدآ  اما  دش ، مامت  دننک  یم  لایخ  نیب  رهاظ  ياه  مدآ  .دنیـشن  یم  ورف  هلعـش  نیا  تشذـگ  هک  رادـقم  کی  دـنام ،
راگدنام شتآ  اما  درادـن ، هلعـش  اه  نآ  .تسا  هدـش  نشور  هزات  مجح ، رپ  ياه  مزیه  نآ  اریز  تسا ؛ هدـش  عورـش  شتآ  هک  دـنمهف 

تکرح تفرگ ؛ شتآ )  ) بـالقنا یلـصا  ياـه  مزیه  نآ  اـما  تسـشن ، هزور  ود  دادرخ  شتآ  .دوب  روط  نیا  مه  دادرخ  هدزناـپ  .تسا 
هب ًالصا  تازرابم 41 ، زا  لبق  ات  هک  ینویناحور  .تفای  هار  نویبالقنا  نایم  رد  هناحلـسم  تکرح  هشیدنا  دـش ؛ عورـش  ینیمزریز  ياه 

تالیکشت نیلوا  .دنداتفا  لّکشت  رکف  هب  تشاد ، ینارنخـس  يربنم و  يراعـش و  هبنج  ناشتازرابم  مه  نآ  زا  دعب  دندوبن و  هزرابم  رکف 
( ناـیاقآ  ) رفن هدزاـی  نآ  زج و  هک  دوب  رفن  هدزاـی  نآ  ساـسا  هک  دـش  لیکـشت  دادرخ  هدزناـپ  زا  دـعب  یناـحور ، هدـع  کـی  یبـالقنا 

(1) .دوب يدابآ  فجن  ینیما  یمق و  يرذآ ، یسودق ، ياقآ  حابصم ، یمشاه ، هدنب ، يزاریش ، ینابر  يرظتنم ،

هک دـناد  یم  یقرتم  یمایق  ار  نآ  دادرخ ، هدزناپ  یمالـسا  تضهن  تیهاـم  لـیلحت  رد  زین  روهمج  سییر  یمتاـخ ، دمحمدیـس  ياـقآ 
رد مدرم  ياه  هتساوخ  نامه  ساسارب  دش ، زاغآ  دادرخ  هدزناپ  زا  هک  ناریا  بالقنا  ناشیا ، رظن  هب  .تسا  هتشاد  یساسا  ياه  یگژیو 

: مینک یم  هراشا  هراب  نیا  رد  ناشیا  نانخس  زا  یبلاطم  هب  اج  نیا  رد  .دیسر  يزوریپ  هب  ماجنارس  تفای و  همادا  دادرخ  هدزناپ 

یبلاطم هزورما  هنافسأتم ، .درک  یسررب  یمالـسا  تضهن  ندوب  یقرتم  ای  یعاجترا  هیواز  زا  ناوت  یم  ار  دادرخ  هدزناپ  تضهن  تیهام 
يا هنوگ  هب  هک  دوش  یم  راهظا 

ص 24. ش 140 ، شورس ، - 1
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تشاد و هیکت  یبالقنا  تکرح  ندوب  یعاجترا  يور  میژر ) ، ) نامز نامه  رد  .تساه  لاس  نآ  رد ) میژر  ياـه  هتفگ   ) هدـننک دـییأت 
ارگ سپاو  عاجترا و  ناونع  رگید  ياه  تکرح  مامت  هب  دـیمان و  یم  دیفـس  ار  دوخ  بالقنا  حالطـصا  هب  یبالقنا ، تکرح  لباقم  رد 

دنتشاد هدیقع  دندوب ، تاحالصا  هدنهد  داهنشیپ  ناریا و  رد  عفانم  یلصا  نابحاص  هک  یبرغ  ياه  تموکح  رگید ، فرط  زا  .داد  یم 
.تسا یعاجترا  تکرح  کی  دادرخ  هدزناپ  یبالقنا  تکرح  هک 

يورین مالسا و  تلاصا  رب  هیکت  اب  زین  يرایشوه و  يرادیب و  اب  ماما  لاس  نآ  رد...مینک  یـسررب  هنافـصنم  ار  خیرات  هک  تسا  نیا  هار 
يزوریپ هب  ار  بالقنا  تخـس ، رایـسب  ياه  خالگنـس  زا  بالقنا  ندنارذگ  اب  نآ ، زا  سپ  و  دـننک )  ) زاغآ ار  بالقنا  دنتـسناوت  مدرم 

هدرک يزیر  همانرب  ار  دادرخ  هدزناپ  همانرب  یـسک  رگم  .دوب  بالقنا  نیا  نتـشادهگن  یمدرم  ماما ، تیقفوم  ياهزار  زا  یکی  .دـناسرب 
يونعم شقن  نید و  عجرم و  مدرم و  نیب  یخیرات  دنویپ  .دـننک  يزابناج  ماما  عفن  هب  اه  نآ  ات  دـناشکب  اه  نابایخ  هب  ار  مدرم  هک  دوب 

ياه هورگ  یـسایس و  ياه  نایرج  هن  دـنداد ، رارق  مدرم  ار  دوخ  بطاخم  زور  ناـمه  زا  ماـما  .دـننک  تکرح  مدرم  اـت  دـش  ببـس  وا 
(1) .تسا هدوب  ینید  یمدرم و  ینعی  هبنج ؛ ود  نیا  ياراد  بالقنا  .یکیرچ 

هسامح زا  ینابیتشپ  میژر و  ياه  تیانج  تیموکحم  رد  روشک  عجارم  املع و  دادرخ ، هدزناپ  نینوخ  هثداح  ماما و  يریگتسد  زا  سپ 
: مینک یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  راصتخا  هب  هک  دندرک  رداص  ییاه  هیمالعا  يربهر ، تلم و 

: دوب هدمآ  نینچ  هللا  همحر  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  هیعالطا  رد 

.تسا مالـسا  نید  بهذـم و  هب  تناها  هعیـش و  تلم  تشادزاب  نیغلبم ، املع و  ریاس  و...ینیمخ  ياـقآ  هّللا  تیآ  ترـضح  تشادزاـب 
اب ریخا ، تاررقم  تفلاخم  دروم  رد  هعیش  عجارم  مراد  یم  مالعا  راهظا و  تانیهوت  نیا  زا  ار  دوخ  دیدش  راجزنا  ریقح 

.58 صص 29 _  رتفد 8 ، دادرخ ، هدزناپ  تارطاخ  - 1
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دوخ هعورشم  دصاقم  هملک ، داحتا  یمدق و  مه  یعاسم و  کیرـشت  اب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  دنراد و  هتـشاد و  يأر  قافتا  هیعرـش  ماکحا 
(1) .دومن دنهاوخ  بیقعت  ار 

: دوب هدروآ  نینچ  شیوخ  هیعالطا  رد  ینالیم ، یمظعلا  هّللا  تیآ  نینچ  مه 

مرج هب  مالسلا  هیلع  ینیسح  يرادازع  مایا  رد  نامیا  اب  مرتحم  صاخشا  ریاس  هاگـشناد و  دیتاسا  نیغلبم و  ججح و  تایآ و  تشادزاب 
هب تسد  هتفرگ و  تربع  البرک  هعقاو  زا  روما  يایلوا  شاک ! يا  .تسا  رثأت  بجوم  رایسب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قح و  راهظا 

تکلمم نیا  رد  يدازآ  دـندیمهف  اـیند  مدرم  دـش و  رگ  هوـلج  نییآ  نید و  تمظع  دـماشیپ ، نیا  اـب  هچرگ  .دـندز  یمن  یلمع  نینچ 
دـسافم زا  يریگولج  ات  دـنا  هتـشذگ  دوخ  زا  هک  بهذـم  لاجر  روشک و  ناگرزب  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  مدرم  قاـنتخا  تسین و 

تـسا تفگـش  ياج  سب  .دنوش  یم  ینادنز  ریگتـسد و  دنهد ، تاجن  یتخبدب  زا  ار  مدرم  دـنیامن و  يداصتقا  یعامتجا و  یقالخا و 
مزال ناناملـسم  همه  رب  .دنرب  رـس  هب  نادنز  هشوگ  ناریا  رد  دنـشاب و  مارتحا  تیمها و  زیاح  کلامم  ریاس  رد  نادنمـشناد  املع و  هک 

نید و نآرق و  يدنوادخ ، دییأت  اب  ات  دـنرادب  راهظا  ار  دوخ  یگنهامه  دـننک و  ینابیتشپ  دـنیامن و  لمع  يدـنمتدارا  هفیظو  هب  تسا 
ناناوج نتشک  اب  هدیشک ، نوخ  كاخ و  هب  ار  يرفعج  تکلمم  نیا  دنهاوخ  یم  روما  يایلوا  ایوگ  .ددرگ  نوصم  تارطاخم  زا  نییآ 

زا هادف ، انحاورا  رصع  یلو  ترضح  تیامح  نمی  هب  تسا  دیما  .دنراپـسب  نآرق  مالـسا و  نانمـشد  تسد  هب  ار  روشک  نامیا ، اب  رویغ 
(2) .دیدرگ صلختسم  يراتفرگ  نیا 

: درک رداص  نومضم  نیا  هب  يا  هیعالطا  زین  رصم  رهزالا  هاگشناد  سیئر  توتلش  دومحم  خیش  ناورداش 

قرز ار  مدرم  زا  یخرب  نآ ، رد  هک  میرب  یم  رس  هب  يا  هرود  هناتسآ  رد  ام  ناناملسم !

ص 546. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 1

ص 547. ج 1 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  - 2
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موش یتاغیلبت  ياه  نایرج  هرود ، نیا  رد  .تسا  هدینادرگ  لفاغ  نید  زا  مرگرـس و  یگدنز  تالمجت  اه و  تذل  ندمت و  ياه  قرب  و 
يرادساپ شنید  زا  ادخ و  هار  يارب  هک  ینادرمدار  نآ  .دـنناریا  رد  مالـسا  ياملع  شناینابرق  هک  دـهد  یم  خر  راکـشآ  یتازواجت  و 

.دنیوگ یم  زاب  ار  یهلا  تامیلعت  هک  دنرادن  نیا  زج  یمرج  دنیامن و  یم 

ملظ دروم  اهراب  یناریا  نویناحور  مالسا و  ياملع  .تسا  هدینادرگ  بجاو  مالـسا  هک  تسا  يراک  مولظم  تاجن  هب  مادقا  ناناملـسم !
رد یتیانج  ندرک ، زارد  نویناحور  نید و  ياملع  يور  هب  زواجت  تسد  ناناملـسم ! .دنا  هدش  ینادنز  اهراب  دنا و  هتفرگ  رارق  متـس  و 

همه ناناملـسم  هب  مهد ، یم  رادـشه  ناناملـسم  امـش  هب  ناـه  .تیرـشب  هرهچ  رب  تـلم و  یناـشیپ  رب  یگنن  غاد  تـسا و  قـالخا  قـح 
لاگنچ زا  ناریا  ياملع  تاـجن  يارب  ورین  ماـمت  اـب  دـینکن و  هاـگن  یگداـس  هب  ار  هنامرـش  یب  يزارد  تسد  زواـجت و  نیا  اـهروشک ،

(1) .تفرگ دهاوخ  ار  ناتنابیرگ  خزود  شتآ  هک  دینکن  هیکت  ناراک  متس  هبو  دینک  هزرابم  ناریا  روتاتکید  نامیخژد 

.تسا هدمآ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  باتک  ات 535  صص 533  رد  هیمالعا  لماک  نتم  - 1
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یسراف بدا  هدیزگرب  مهد : لصف 

هراشا

یسراف بدا  هدیزگرب  مهد : لصف 

اه لصف  ریز 

راعشا فلا )

یبدا نتم  ب )

راعشا فلا )

هراشا

راعشا فلا )

یم ریوـصت  هب  ار  یهاـشنهاش  ناـقفخ  دادبتـسا و  نارود  تسا و  دادرخ  هعقاو 15  رد  هاش  میژر  ياـه  متـس  هدـننک  وگزاـب  ریز ، رعش 
(1): تسا هدورس  نینوخ  هعقاو  نآ  زا  سپ  ار  رعش  نیا  یتجهب  نیسح  دمحم  .دشک 

! دشوج یم  هک  ییاه  نوخ 

؟ تسا رت  خرس  ارچ  زورما  قفا 

؟ تسا نینوخ  شا  هنیس 

؟ دزیر یم  نوخ  خر و  دشارخ  یم 

؟ تسیچ هرظنم  نیا  بر  ای 

، تسین ناریا  هیس ، کلم  نیا  رگید 

تسا ناریو  یسبحم 

رهپس فقس  هیس  نیو 

.تسا نادنز  نیا  هتسکشب  فقس 
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ریسا ریجنز و  هب  ياپ  یتلم 

.دلان یم  نآ  ردنا 

ص 90. ج 4 ، مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  یگنهرف  داینب  ناریا ، نویناحور  تضهن  یناود ، یلع  - 1
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رود زا  ینیب  هک  تسا  یمغ  قفا  نیا 

دنلب تسا  يراصح  سبح  نیا  درگ 

ادهش نوخز  هک 

تسا دولآ  نوخ  زمرق و  اج  هباج 

تسا دودنا  درد  هچ  هنحص  نیا  هک  هو 

تسین ناریا  نیا  رگید 

تسا نازوس  يا  هروک 

مولظم نارازه  زور  بش و  هروک  نیا  رد  هک 

دنزوس یم  هنگ  یب 

شرد راوید و  هروک و  نیا  ماب 

هایس ریق ، نوچ  هدش 

هآ هک  سب 

.دزیخ یم  رب  هتخوس  لد  زا 

تسا دایرف  رپ  هّرد  یکی  نیا 

تسا دادیب  زکرم 

تسا راب  نوخ  یهگراتشک  هک  ای 

تسا ینابرق  ناوج  لسن  نآ  رد  هک 

ارم دیشخبب...هن 

! تسا يدازآ  ام ، روشک  نیا  رد  هک 
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! تسا يدابآ  اج  همه 

! لدع شراوید ، رد و  ماب و  هب  جوم  دنز  یم 
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! سب ار  وا  فرش  نیا 

!؟ رتالاب نیا  زا  يدازآ  رگید 

!؟ ریسا داتسا  همه  نآ  دوش  هک 

ریلد هاگآ و  ربهر  دوش  ای 

دیعبت یهاگ  ینادنز و  هاگ 

ار يدازآ  مزان 

! راد نید  یهورگ  مادعا  هب  مکح  دنک  هک 

!؟ تسیچ رتهب  نیا  زا  راک 

!؟ دوبن تلادع  نیا 

! زور کی  رد  ار  هحلسا  یب  مدرم  همه  نیا  هک 

!؟ دندنب لسلسم  هب 

!؟ دوبن ندمت  نیا 

ریصقت یب  متس  تسد  زا  رفن  نارازه  هک 

!؟ دنتلغ نوخ  رد  همه 

! تسا نیا  فاصنا  قحلا 

! تسا نیسحت  لباق 

.تسا زیگنا  لالم  زورما  قفا 

دزیر یم  نوخ  خر و  دشارخ  یم 

.تسا دادرخ  هدزناپ  مغ  رد 
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دزیخ یم  رب  هثداح  نیا  زا  گنن  دبا  ات 

دای چیه ز  دورن 
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زونه شوج  دنز  نوخ 

رویغ نادیهش  كاپ  نت  رد 

شوج زا  دتفاین  هدازآ  مدرم  نآ  نوخ 

شوماخ ددرگن  هلعش  نیا  يرآ ،

جوم نیا  دریگن  مارآ  زگره 

هایس دادیب  هشیر  دنکنرب  نب  ات ز 

! زور نآ  دیما  هب 

نینوخ 15 مایق  ياروشاع 42 و  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یخیرات  نانخس  زا  ماهلا  اب  هک  تسا  یمیکح  اضر  دمحم  هدورس  ریز  رعش 
(1): تسا هدمآرد  مظن  هب  دادرخ 

نرق نیرفآ  اروشاع 

دیشک نارک  یب  زا  رس  هرابود  قفش ، نوخ 

دیشک نامز  زارف  هب  نوخ ، ياول  نودرگ ،

قح نوخ  قافآ ، هنیس  رجفنم ز  دش 

دیشک ناوغرا  طخ  بالقنا ، زمر  زو 

نوخ قفا ز  ات  قفا  تشگ  هراگن  نینوخ 

دیشک ناروآ  داهج  يالص  قفش ، گنر 

توکس یتسس و  زا  هتسخ  هنامز  حور 

دیشک نارگ  هوک  وچ  شورخ  لدز ، هگان 

ص 94. ج 4 ، مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  یگنهرف  داینب  ناریا ، نویناحور  تضهن  یناود ، یلع  - 1
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زاب قح و  نادرم  تّمه  دوب  هدرسفا 

دیشک نایم  رد  ار  همه  یتمه ، هنادرم 

دوب هدوبر  وس  رهز  گرگ  هک  ار  هّلگ  نیا 

دیشک نابش  شورخ  ظافتحا ، طخ  رد 

لسن رازه  نیدنچ  هب  هتفهن  شتآ  نآ 

دیشک نامسآ  ات  هرارش و  سپ  زاب  دز 

نامز هحول  رس  رب  هرابود  ادخ ، نید 

دیشک نامرهق  نآ  تّمه  شود  هب  ار  دوخ 

ناود يربیخ  نیا  رس  رب  هک  یلع ، روپ 

دیشک ناتس  ناج  بلط  قح  ياه  هرعن  سب 

بسن نیزک  رفعج  یسوم  كاپ  دنزرف 

دیشک نادقرف  هگقرف  هب  فرش  زا  اپ 

سب تسا و  تمشح  نآ  هنومن  دوخ  هک  وک  نآ 

دیشک نامدود  نآ  زا  دوخ  تمرکم  راب  نیاک 

وتز ام  خیرات  هک  هعیش  ياوشیپ  يا 

دیشک ناشکهک  رس  هب  اپ  راختفا  زا 

ناهج همه  رد  وت  تضهن  هوکش  ار  مق 

دیشک ناگدازآ  بتکم  رامش  ردنا 

نوگدومخ یتوکس  دوب و  سرد  ياج  مق 
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دیشک نارک  ره  ات  وت  شا ز  هسامح  کین  و 

بالقنا خیرات  هک  قلخ  ياوشیپ  يا 
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دیشک نامز  دنلب  قاط  هب  ار  وت  شقن 

نارواخ زرم  زا  وت ، شورخ  ناسدیشروخ ،

دیشک ناهج  برغ  هنارک  رترود  ات 

شورخ اه  لاس  يا  هسامح و  اه  نرق  يا 

دیشک نادواج  يوس  بالقنا  وت  زک  يا 

راگزور تسد  دوخ  هک  تسا  هدنز  وت  مان 

دیشک نارواخ  رس  رب  روخ ، وچ  ار  وت  مان 

وت مایق  روش  تشگ ز  هدنز  مالسا 

دیشک ناوج  لسن  وت  هار  هب  اهدایرف 

نونک رگدادیب ، سدقم  هواک  يا 

دیشک نایکاحض  خر  زا  هدرپ  وت  تسد 

یبنجا درب  ار  همه  نطو ، مه  نید و  مه 

دیشک نایژ  ریش  نوچ  ویرغ  اوشیپ  ناز ،

زاب لیحم و  نیا  دومن  رشن  هلیح  هب  نآرق 

دیشک ناینآرق  خر  رب  ریت  غیت و  سب 

؟ تشک هچ  زا  دادرخ  همین  هب  همه  نآ  سپ 

؟ دیشک نایناحور  هچ ز  زا  ماقتنا  سپ 

؟ بارخ مق  هب  ینآرق  سردم  درک  هچ  زا  سپ 

؟ دیشک نآ  ماکحا  همه  زا  تسد  هچ  زا  سپ 
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؟ موش دیلپ  نیا  زج  هب  تشک  هک  ار  باون 

؟ دیشک ناهن  دقع  هب  راک  دوهی  اب  یک 
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؟ دندش اجک  نیمارو  كاپ  نانمؤم  نآ 

دیشک نامالا  ناشمتامز  نید  هک  نانآ 

دنتخورف ار  نطو  نید و  وچ  نانیاخ  نیا 

دیشک ناغف  ناج  زا  لد و  زا  ینیمخ  هر ، نیز 

لدع قح و  يرای  یپ  رد  نیسح ، نانوچ 

دیشک نانع  نادیم  هب  داهن و  فک  هب  ار  ناج 

تساپ هب  یلعشم  یلع ، لآ  ز  يا ، هرود  ره 

تسادخ زا  هک  دنامب  هنادواج  هلعش ، نیا 

هدورس دادرخ  مایق 15  زورلاس  تبـسانم  هب  تسا و  یماما  نیـسح  دمحم  دیـس  هدورـس  دیمان ، دادرخ » هیثرم   » ار نآ  دیاب  هک  ریز  رعش 
(1): تسا هدش 

يزوریپ دادرخ 

دیآ یم  دادرخ  همین  زا  زونه  ناروگ ، رد  هدنز  يادص 

دیآ یم  دای  اه  نآ  زا  يزوریپ  دادرخ  رد  هک 

نینوخ دسر  یم  یمایپ  نانوخ ، رد  هفرغ  زا  زونه 

دیآ یم  داد  ناغف و  ناکاپ ، نآ  كاخ  زا  زونه 

دنتفگ یم  گرم  ماک  هب  رخآ  رد  هک  ییاه  نامه 

دیآ یم  دالوپ  نوچ  مزع  اب  يربهر  ار  ام  هک 

ص 94. نارادساپ ، همان  هتفه  زا : هتفرگرب  - 1
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يدننام هلان  ياون  اه  نآ  یعمج  ربق  ز 

دیآ یم  دایرف  نآ  زا  ناج  اب  انشآ  یمایپ 

يدازآ حبص  عولط  دش ، اه  نآ  كاپ  نوخز 

دیآ یم  داش  سپ  نیا  زا  اه  نوخ  رد  هتفخ  ناور 

دندیتلغ شیوخ  نوخ  هب  اج ، نآ  ناگدازآ  رگا 

دیآ یم  دازآ  رگد  ناراوخ ، نوخ  گنچ  زا  ناهج 

دراد نوخ  يوب  یمیسن  ارحص  نماد  زا  زونه 

دیآ یم  داب  اب  یهگ  اه  نوخ  رد  هتفخ  يادن 

دنداد یم  هدژم  کی  ره  هک  نادرم  ناوج  نآ  مایپ 

دیآ یم  دار  يامنهر  ام  ندرم  زا  دعب  هک 

دوب نیمارو  تاقیم  هک  يدابآ  رقاب  زا  زونه 

دیآ یم  داینب  هب  ناراوخ ، نوخ  ریت  ریفص 

يدرم ناوجان  نآ  دوب  نامولظم  نوخ  کیرش 

دیآ یم  داریا  وا  زا  ربهر  هشیدنا  رب  هک 

ناراوخ نوخ  موش  يادن  نارودزم ، يان  زا  زونه 

دیآ یم  داسوم  زا  هک  اه  تیانج  نآ  زا  ناما 

دراد نوخ  گنر  يدود  هک  شتآ  نم  ناج  رد  دوب 

دیآ یم  دادیب  زا  هک  مزوس  یم  هلعش  نیا  زا  نم 

یعمج هلان  ياون  نارهت ، هموح  زا  زونه 
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دیآ یم  دادرخ  همین  ِناگتفخ  رد  نوخز 

دزیر ورف  يدوز  نیا  هب  نامیخژد  ملظ  يانب 
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دیآ یم  دابآ  بارخ  نامولظم  هآ  نوخ و  هب 

دیآ نینچ  نیا  یمایپ  ناکاپ  نفدم  زا  زونه 

دیآ یم  دادرم  رخآ  گننز  اه  تیانج  نیا  مامت 

یبدا نتم  ب )

یبدا نتم  ب )

ییاکیرما مرفر  ندرک  هدایپ  يارب  هاش  .دنک  یم  رت  نازورف  وا  يدادبتسا  میژر  هاش و  هیلع  ار  مدرم  مشخ  ياه  هلعـش  ماما ، مرگ  سفن 
، هللا همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  دنتساخ و  اپ  هب  ناریا  ياهرهش  رگید  مق و  .دش  راک  هب  تسد  نمهب 1341  مشش  رد  دیفس  بالقنا 

.دنتفرگ هناشن  ار  رامعتسا  دادبتسا و  بلق 

شخپ ناریا  رـسارس  رد  هاش ، یبالق  مودـنارفر  میرحت  رد  راوگرزب  ماما  هیمـالعا  یـسمش ، هام 41  نمهب  مود  هبنـش ، هس  زور  دادـماب 
نادنز هناور  ریگتسد و  یسایس  نالاعف  نایناحور و  املع و  .تخاس  دراو  دادبتسا  هدیسوپ  رکیپ  رب  ار  نیگمهس  هبرض  نیلوا  دیدرگ و 

اه و هاگـشناد  ياهارـسرس  هاگ  نآ  دـنک و  یم  اه  نابایخ  اه و  هاگـشناد  هناور  ار  شیوخ  ناشکوقاچ  ناراد و  قاـمچ  هاـش ، .دـندش 
هیاس نارهت  رب  تشحو  موش  هیاس  یماظن ، تموکح  نالعا  اب  .دوش  یم  هتـشغآ  كاپ  نامدرم  نوخ  هب  اه  هچوک  اه و  ناـبایخ  حـطس 

.دنوش یم  رت  لاعف  میژر  ناگدرپسرس  ناسوساج و  دوش و  یم  عونمم  یعامتجا  هنوگره  .دنارتسگ 

دراو هژیو ، دراگ  نازابرس  اهودنامک و  نایم  رد  هاش  .دوش  یم  لیدبت  یماظن  ناگداپ  هب  مق  سدقم  رهـش  یـسمش ، نمهب 41  مراهچ 
کی رد  مدرم  دروآ و  یم  دورف  ناـمز  نوعرف  رـس  رب  یمکحم  کـتپ  ناـیناحور ، مدرم و  زیمآرهق  يریگ  عـضوم  یلو  دوـش ، یم  مق 

دادبتسا روز و  نابابرا  هب  ریبک ، ینیمخ  هب  کیبل  اب  یمومع  زیخاتسر 
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.دنهد یم  هن »  » باوج

کیربت هاش  هب  اکیرما  روهمج  سیئر  يدنک ، .دوب  صخـشم  زین  مودـنارفر  هجیتن  دـندوب ، هدـش  رپ  شیپ  زا  يأر  ياه  قودنـص  نوچ 
ياوشیپ دنـسیون  یم  دنیوگ و  یم  نخـس  تسایـس » نید و  کیکفت   » زا اه  همانزور  .دیاتـس  یم  ار  تکرح  نآ  يوروش  دیوگ و  یم 

ياه تسایـس  دـنک و  وگزاب  یناریا  ناقهد  هب  ار  هاش  ياه  تنایخ  درادـن  قح  ینعی  دـنک ؛ تلاخد  تسایـس  رد  درادـن  قح  یمالـسا 
.دزاس اشفا  دوش ، یم  ارجا  اکیرما  لیئارسا و  دومنهر  اب  هک  ار  ناریا ، رد  نویسالوتیپاک  نوناق  دننام  وا  هنانیاخ 

دیفـس و بالقنا  نایرجم  يادـص  زج  هک  دـهدن  هزاجا  دزاس و  شوماـخ  ار  یهاوخ  يدازآ  يادـص  هنوگره  دریگ  یم  میمـصت  هاـش 
هیـضیف نینوخ  هعجاف  هک  دوب  هنوگ  نیدب  .دـسرب  مدرم  شوگ  هب  يرگید  گناب  چـیه  رامعتـسا ، موش  ياه  هرجنح  روآ  باوخ  ياوآ 

.دوش یم  ارجا  يزیر و  حرط  ناماشآ  نوخ  تسد  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تداهش  زورلاس  رد  هام 42  نیدرورف  مود  رد 

نانخس اب  ماما  هاگ  نآ  .دش  هتسکش  هاش  يرامعتسا  ياه  هئطوت  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  هنامیکح  ياه  يربهر  یپ  رد  اه ، نیا  همه  اب 
درک و لمع  هاش  یتنطلـس  میژر  ياـه  يرگ  متـس  هیلع  دوخ  یخیراـت  تلاـسر  هب  ش ، لاس 42 ه .  ياروشاع  رـصع  رد  دوخ  نیـشتآ 

.تسناد هاش  ینید  دض  ياه  تسایس  زا  هدمآرب  ار  ناریا  ياه  یتخبدب  مامت  اراکشآ 

دراو هژیو  دراگ  نازابرـس  نازابرتچ و  اهودنامک و  هارمه  هب  میژر  یماظن  ياه  نویماک  .تسا  دادرخ  بش 15  همین  زا  دعب  تعاس 3 
.دنرب یم  نوریب  مق  زا  ار  مایق  ربهر  دنوش و  یم  رهش 

 ( 3  _ 1 قلف :  ) َبَقَو اذِإ  ٍقِساغ  ِّرَش  ْنِم  َقَلَخ َو  ام  ِّرَش  ْنِم  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  »
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! یکانتشحو شپترپ و  زاغآ  هچ  يراب و  مغ  حبص  هچ 

هآ هلان و  کشا و  میژر ، هب  نیرفن  نعل و  اه ، هدوت  نایصع  .دوش  یم  شخپ  ناریا  رسارس  رد  ماما  يریگتـسد  ربخ  دیـشروخ ، عولط  اب 
تـشهد ياضف  یماظن  ياهامیپاوه  زاورپ  لسلـسم و  گنات و  پوت و  شّرغ  دـنکفا و  یم  نینط  نامـسآ  رد  نادرم  نانز و  شورخ  و 

رد رهـش ، ياه  نابایخ  اه و  هچوک  رد  ناکدوک ، نانزریـش و  نادرمریـش و  نوخ  هب  هتـشغآ  داسجا  هاگ  نآ  .دنک  یم  داجیا  ار  يروآ 
.دنتفا یم  كاخ  هب  دود  شتآ و  نایم 

ات هشیمه  زا  رترایـشوه  رترادیب و  هکلب  دیآ ، یمن  مهرب  یمـشچ  چیه  هک  یبش  یلو  دسر ، یم  ارف  بش  دـنک و  یم  بورغ  دیـشروخ 
(1)« بیرقب حبصلا  سیلا  : » هک دننام ؛ یم  راظتنا  رد  يزوریپ  حبص 

.13 صص 11 _  شنیزگ ، اب  یبازنا ، نیسح  دمحا  هلاقم  زا : یشخب  . 13 صص 11 _  تایبدا ، بالقنا  بالقنا ، تایبدا  - 1
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نازاس همانرب  اب  هارمه  مهدزای : لصف 

هراشا

نازاس همانرب  اب  هارمه  مهدزای : لصف 

لکـش یمدرم  یمالـسا و  ّتیهام  اب  هک  دوب  مالـسا  ناهج  ناریا و  یـسایس  خیرات  رد  راذگریثأت  یمایق  دادرخ ، هدزناپ  مایق  کش ، یب 
يدادبتـسادض و هدرتـسگ  تـکرح  نـیا  .دـش  رــضاح  نرق  رد  یمالــسا  تموـکح  نـیرت  گرزب  يزیر  هیاـپ  ياـشگ  هار  تـفرگ و 

ییویدار نوگانوگ  ياه  همانرب  تخاس  يارب  يرایسب  ياهوگلا  اه و  هنیمز  دز ، مه  هب  ار  یناهج  یسایس  تالداعم  هک  يرامعتسادض 
.دننک هجوت  ریز  دراوم  هب  هنیمز ، نیا  رد  مرتحم  نازاس  همانرب  تسا  مزال  هک  دراد  ینویزیولت  و 

یلک ياهداهنشیپ 

یلک ياهداهنشیپ 

شقن هب  مایق ، نیا  ياه  یگژیو  فادـها و  ندـش  نشور  رد  ینیـسح ، ياروشاع  زا  دادرخ  هدزناـپ  ماـیق  يریذـپ  ماـهلا  هب  هجوت  اـب  . 1
هـشیدنا ریـسم و  ناـمه  رد  ماـیق  فادـها  دوش و  يرت  شیب  دـیکأت  ناملـسم  ياـه  هدوت  ندروآرد  تکرح  هب  رد  بهذـم  اروشاـع و 

.دوش نییبت  ییاروشاع 

ياه هورگ  بازحا و  شقن  یـسررب  رد  نیاربانب ، .تفرگ  لکـش  یمدرم  ياه  هورگ  همه  تکرـش  اب  دادرخ  هدزناـپ  یمالـسا  ماـیق  . 2
دنوش یفرعم  دنتفرگ ، هلصاف  مایق  دنور  زا  هتفر  هتفر  هک  یسایس  ياه  هورگ  نآ  سپس  .دوش  هتخادرپ  رما  نیا  هب  هنانیب ، عقاو  یـسایس ،

ادج یمدرم  مایق  زا  هک  یسایس  ياه  هورگ  بازحا و  زا  یخرب  ندوبن  ینید  یمدرم و  نینچ  مه  .دوش  رتراکشآ  مایق  یلصا  تیهام  ات 
.ددرگ صخشم  دندش ،

رتکد دننام  دنتشادن ، یجراخ  یلخاد و  یگتسباو  هنوگ  چیه  هک  یبهذم  نارکف  نشور  درکیور  نارکف ، نشور  شقن  یـسررب  رد  . 3
هداد ناشن  رت  صخشم  یتعیرش ، یلع 
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.دوش

همانرب ور ، نیا  زا  .دنتسین  انشآ  لماک  روط  هب  نآ  زا  شیپ  ياهدادیور  دادرخ و  هدزناپ  مایق  اب  ناوج  لسن  هژیو  هب  مدرم  زا  يرایسب  . 4
.دیامن یم  يرورض  رت  شیب  رتهب و  هچ  ره  هنیمز  نیا  رد  يزاس 

یـسایس تایبدا  دروآ و  دـیدپ  هاگـشناد  هزوح و  یعامتجا  یـسایس و  هشیدـنا  رد  ار  یمهم  ياه  ینوگرگد  دادرخ ، هدزناـپ  ماـیق  . 5
.دوش لیلحت  تقد  هب  مایق ، یساسا  یگژیو  نیا  تسا  مزال  .درک  يا  هزات  هلحرم  دراو  ار  روشک 

 _ یمالـسا تـکرح  هماـن  مارم  تـقیقح ، رد  ش ، لاس 1342 ه .  ياروشاع  رـصع  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  یخیراـت  ینارنخـس  . 6
رارق یسررب  دروم  رت  شیب  زور ، نآ  ناقفخ  ياضف  هب  هجوت  اب  ینارنخس ، نیا  نوگانوگ  يایاوز  نیاربانب ، .دوب  دادرخ  هدزناپ  یمدرم 

.دریگ

.دوش هداد  ناشن  رت  هتسجرب  مدرم  تازرابم  نایرج  رد  اه  نآ  یسامح  روضح  نانز و  شقن  . 7

يزاس همانرب  ياهوگلا 

يزاس همانرب  ياهوگلا 

...و نارگراک  نایناحور ، نایهاگـشناد ، نایرازاب ، دـننام : یمدرم  فلتخم  ياه  هورگ  زا  هک  زور  نآ  یـسایس  نازرابم  نالاعف و  زا  . 1
.دنزادرپب نامز  نآ  عاضوا  لیلحت  اه و  هرطاخ  نایب  هب  ینویزیولت  هدنز  ياه  همانرب  رد  ات  دوش  توعد  دنتسه ،

یمالـسا مایق  هب  طوبرم  نوگانوگ  ياه  تبـسانم  رد  لاس  نآ  ياروشاع  رـصع  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ینارنخـس  راون  اـی  ملیف  . 2
.ددرگ شخپ  ناریا  مدرم 

.دوش هتخاس  ییاه  ملیف  هاگشناد  هیضیف و  هسردم  هب  میژر  هنایشحو  هلمح  هرابرد  . 3
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هدوب مدرم  ییامیپ  هار  ریـسم  دادرخ  هدزناپ  نینوخ  مایق  نایرج  رد  هک  ییاـه  ناـکم  اهرهـش ، ماـمت  رد  دادرخ  مایق 15  زورلاـس  رد  . 4
میژر نارودزم  تسد  هب  ناملسم  نازرابم  نینوخ  راتـشک  هک  ییاه  ناکم  رد  نینچ  مه  .دوش  بصن  ییاهدراکالپ  اه و  هچراپ  تسا ،

.دوش شخپ  هدرتسگ  روط  هب  امیس  ادص و  زا  ددرگ و  اپرب  باتک  ملیف و  سکع ، هاگشیامن  تسا ، هتفرگ  تروص 

هاگدید نایب  هب  دازآ  ياه  ثحب  اهدرگزیم و  رد  تکرش  اب  ات  دوش  توعد  یسایس  نازادرپ  هیرظن  هاگشناد و  هزوح و  ناداتـسا  زا  . 5
: دـشاب ریز  دراوم  دـناوت  یم  ثحب  دروم  ياه  عوضوم  .دـنزادرپب  دادرخ  هدزناپ  مایق  هنیمز  رد  فلتخم  ياه  عوضوم  هرابرد  ناـشیاه 
؛ یسایس ياه  هورگ  بازحا و  شقن  هقطنم ؛ یسایس  تالداعم  رد  دادرخ  هدزناپ  مایق  يراذگریثأت  دادرخ ؛ هدزناپ  مایق  یـسانش  بیـسآ 

.یللملا نیب  ياه  شنکاو  دادرخ و  هدزناپ  مایق  ياهدمآ  یپ 

، تسا هدـش  هتفرگ...و  ناراگنربخ  ای  یتاعالطا  ياه  نامزاس  يوس  زا  دادرخ  هدزناپ  مایق  ناـیرج  رد  هک  ییاـه  سکع  اـه و  ملیف   . 6
.دوش يرادرب  هرهب  اه  نآ  زا  نوگانوگ ، ياه  همانرب  اه و  ملیف  تخاس  رد  يروآ و  عمج 

ياه ملیف  دـنراد ، یناتـساد  ياه  نومـضم  رگا  اـی  دنتـسم  ملیف  یمدرم  شوجدوخ  ياـه  تکرح  رگید  نیمارو و  ناـشوپ  نفک  زا  . 7
.دوش هیهت  ییامنیس 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

بالقنا دمآ ؟ رد  ارجا  هب  ناریا  رد  یناونع  هچ  اب  ناریا  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، راتخاس  ینوگرگد  يارب  اکیرما  ياه  همانرب  . 1
دیفس
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نمهب 1341 رد 4  درک ؟ رفس  مق  هب  یخیرات  هچ  رد  یشیامرف  مودنارفر  يارجا  رد  نایناحور  تیامح  بلج  يارب  هاش  . 2

نمهب 1341  6 دش ؟ هتشاذگ  یلم  بیوصت  ای  مودنارفر  هب  یخیرات  هچ  رد  دیفس  بالقنا  هناگشش  لوصا  . 3

مالعا یمومع  يازع  ناونع  هبهللا  همحر  ینیمخ  ماما  يوس  زا  لاس  مادک  زورون  دـیع  هاش ، یمالـسا  دـض  درکلمع  هب  ضارتعا  رد  . 4
لاس 1342 دش ؟

ینیسح مرحم  مایا  دوب ؟ فداصم  مالسا  خیرات  مهم  دادیور  مادک  اب  دادرخ  هدزناپ  نینوخ  مایق  . 5

مرحم  12 دوب ؟ ق  لاس 83 ه .  مرحم  هام  زور  نیمدنچ  دادرخ  هدزناپ  نینوخ  مایق  . 6

رـصع هیـضیف _  هسردـم  دـش ؟ ماجنا  نامز  مه  يزور  هچ  رد  اجک و  رد  دادرخ  هدزناپ  زا  شیپ  هللا  همحر  ماما  یخیرات  ینارنخـس  . 7
( دادرخ مایق 15  زا  شیپ  زور   2 ( ؛ ق ياروشاع 83 ه . 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  يریگتسد  دوب ؟ هچ  دادرخ  هدزناپ  نینوخ  مایق  يریگ  لکش  یلصا  لماع  . 8

دادرخ 1342 بش 15  همین  دندرک ؟ ریگتسد  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یخیرات  هچ  رد  میژر  یماظن  نارومأم  كاواس و  . 9

دادرخ 1342.  15 دیمان ؟ بالقنا » خیرات  أدبم   » ار بالقنا  خیرات  مهم  دادیور  مادک  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  . 10

لاس 1357. رد  یمالسا  تموکح  يزیر  هیاپ  تسا ؟ مادک  دادرخ  هدزناپ  مایق  درواتسد  نیرت  مهم  . 11

مدرم یعیش  یمالسا  ياهرواب  دوب ؟ هچ  نآ  زا  سپ  ياهدادیور  دادرخ و  هدزناپ  مایق  رد  مدرم  تکرح  روحم  نیرت  یساسا  . 12
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یمدرم ياه  هورگ  همه  تفرگ ؟ لکش  ییاه  هورگ  هچ  تکراشم  زا  دادرخ  هدزناپ  مایق  . 13

دنتشاد هدهع  رب  ار  مایق  يربهر  دنتشاد ؟ یشقن  هچ  مدرم  تکرح  رد  تیناحور  دادرخ ، هدزناپ  مایق  رد  . 14

ناگدـننک و باـختنا  طیارـش  زا  دـیجم » نآرق  هب  دـنگوس   » و مالـسا »  » دـیق نآ ، رد  هک  میژر  ینید  دـض  ياـهدرکلمع  زا  یکی  . 15
« یتیالو یتلایا و  ياه  نمجنا   » هحیال بیوصت  تسا ؟ مادک  دوب ، هدش  فذح  ناگدنوش  باختنا 

ملع هللا  دسا  داد ؟ خر  یسک  هچ  يریزو  تسخن  نامز  رد  دادرخ  هدزناپ  مایق  . 16

بالقنا دوب ؟ ناریا  رد  یبالقنا  عون  هچ  ناهاوخ  يوروش  دیفس ، بالقنا  ناونع  اب  ناریا  رد  اکیرما  ياه  همانرب  يارجا  ماگنه  رد  . 17
خرس

رفن رازه  هب 15  کیدزن  تسا ؟ نازیم  هچ  دادرخ  هدزناپ  نینوخ  مایق  يادهش  یبیرقت  رامآ  . 18

یمدرم ياه  شسرپ 

یمدرم ياه  شسرپ 

؟ تسا هداد  خر  نامروشک  خیرات  رد  یمهم  دادیور  هچ  دادرخ  هدزناپ  رد  دیناد  یم  ایآ  . 1

؟ دوب ییاهزیچ  هچ  لاس 42  دادرخ  هدزناپ  رد  مدرم  مایق  تلع  امش  رظن  هب  . 2

؟ دوب هچ  دادرخ  هدزناپ  رد  ناملسم  مدرم  فده  . 3

زادنا نینط  مدرم  نایم  رد  يزور  هچ  رد  یمالسا  بالقنا  تازرابم  خیرات  رد  راب  نیتسخن  يارب  هاش » رب  گرم   » راعش دیناد  یم  ایآ  . 4
؟ دش

؟ دوب هچ  هاش  دیفس  بالقنا  زا  فده  امش  رظن  هب  . 5

؟ دوب هچ  لاس 42  رد  ناریا  ناملسم  مدرم  مایق  ربارب  رد  اه  تردقربا  شنکاو  . 6

؟ دوب هچ  دادرخ  هدزناپ  مایق  یگژیو  نیرت  مهم  نیرت و  گرزب  امش  رظن  هب  . 7
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؟ درک يراذگ  مان  یناونع  هچ  هب  ار  لاس 42  دادرخ  هدزناپ  نینوخ  مایق  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  . 8

؟ دنداد رس  دادرخ  هدزناپ  مایق  نایرج  رد  ار  ییاهراعش  هچ  مدرم  . 9

؟ دندرک ریگتسد  هنوگچ  دادرخ  هدزناپ  بش  همین  رد  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هاش ، میژر  لماوع  . 10

؟ دشاب دناوت  یم  هچ  دادرخ  هدزناپ  تضهن  رد  هژیو  هب  ناریا  مدرم  یبالقنا  تازرابم  رد  اروشاع  شقن  امش  رظن  هب  . 11

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ درک وجو  تسج  دیاب  اجک  رد  ار  دادرخ  هدزناپ  مایق  ياه  هشیر  امش  رظن  هب  . 1

؟ دیهد حیضوت  لاس 1342  مایق  ياه  هنیمز  اه و  تلع  هرابرد  . 2

ادـص و مه  ارچ  دـندرک ، یم  لاـبند  ار  یتواـفتم  ياـه  تسایـس  یناـهج ، هصرع  رد  برغ  قرـش و  كولب  ياـهروشک  هک  نیا  اـب  . 3
؟ دنتخادرپ تفلاخم  هب  دادرخ  هدزناپ  یمالسا  مایق  اب  گنهامه ،

؟ دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  دوب ، شیپ  ياه  لاس  یبهذم  یلم _  تازرابم  همادا  دادرخ  هدزناپ  تضهن  هک  دننک  یم  دومناو  یخرب  . 4
؟ دوش یم  حرطم  یفادها  هچ  اب  اه  لیلحت  هنوگ  نیا 

؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  نیشیپ  ياه  تضهن  اب  مایق  نیا  یساسا  توافت  . 5

هنوگچ یلم  يرکف و  نشور  ياه  هزوح  رد  تکرح  نیا  ریثأت  تشاذگ و  روشک  یـسایس  تایبدا  رب  يریثأت  هچ  دادرخ  هدزناپ  مایق  . 6
؟ دوب

هاگشناد هزوح و  رد  دادرخ  هدزناپ  زا  سپ  هک  ییاه  ینوگرگد  دوب و  هنوگچ  مایق  زا  شیپ  اه  هاگشناد  هیملع و  ياه  هزوح  عضو  . 7
؟ تشاد ییاهدمآ  یپ  هچ  دوب و  هچ  دمآ ، دوجو  هب 
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؟ تشادن یسردوز  هجیتن  یگدرتسگ ، همه  نآ  اب  مایق  نیا  ارچ  دوب و  هچ  دادرخ  هدزناپ  مایق  هب  طوبرم  ياه  بیسآ  . 8

؟ دشاب دناوت  یم  هچ  رادنپ  نیا  تلع  امش  رظن  هب  .دنروآ  یم  رامش  هب  تسکش  کی  ار  دادرخ  هدزناپ  يا  هدع  . 9

؟ دوب هچ  روشک  رب  مکاح  یسایس  ياضف  رد  مایق  نیا  یلک  ریثأت  دروآ و  ناغمرا  هب  ییاهدروآ  تسد  هچ  لاس 1342  مایق  . 10

؟ دوب هنوگچ  روشک  رد  دوجوم  یسایس  ياه  هورگ  بازحا و  شقن  دندروآ و  دوجو  هب  ییاه  هورگ  هچ  ار  دادرخ  هدزناپ  مایق  . 11

توافتم يرکف  نشور  یلم و  ياه  هورگ  رگید  اب  يدازآ  تضهن  شقن  روشک ، رد  دوجوم  یـسایس  بازحا  اـه و  هورگ  ناـیم  زا  . 12
زا بزح  نیا  هلـصاف  نآ ، زا  سپ  بالقنا و  يزوریپ  هب  ندـش  کیدزن  اب  ارچ  دـییامرفب  دـیهدب و  حیـضوت  رت  شیب  هراـب  نیا  رد  .دوب 

؟ دش رت  شیب  تضهن 

شقن دنناوتن  ارگ  پچ  یلم و  ناربهر  دریگ و  تسد  هب  ار  تضهن  يربهر  تیناحور  لاس 1342 ، مایق  رد  دش  ببس  یلماوع  هچ  . 13
؟ دنشاب هتشاد  يرثؤم 

؟ دوب هنوگچ  تضهن  لابق  رد  يرکف  نشور  هعماج  ياهدرکیور  . 14

مدرم ياه  تفلاخم  رب  اه  هطبار  هنوگ  نیا  دوب ؟ هنوگچ  هاش  میژر  نامز  رد  سدق  رگلاغـشا  میژر  اب  هاش  يدادبتـسا  میژر  هطبار  . 15
؟ تشاد يریثأت  هچ  يولهپ  تموکح  اب 
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باتک یفرعم 

باتک یفرعم 

.1349 نارهت ، دادرخ ، هدزناپ  تیناحور و  اکیرما ، نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  . 1

.رتفد نیدنچ  رد  دادرخ  تارطاخ 15  .یلع  يرقاب ، . 2

.هاش نانخس  .اضر  دمحم  يولهپ ، . 3

.1360 نارهت ، اسر ، رشن  دادرخ ، نینوخ 15  مایق  .يونهد  . 4

.نارهت دادرخ ، نینوخ 15  مایق  .یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  . 5

.1358 دلج ،)  2  ) یقرتم تیناحور  هزرابم  لاسدص  کی  .میحرلادبع  یشیاشخب ، یقیقع  . 6

.1358 یقارن ، يدهم  نادرگرب : هاش ، دض  رب  ناریا  .ناژ  هیرورول  دمحا و  یقوراف ، . 7

.نارتخاب دیحو ، رشن  دادرخ ، هدزناپ  دای  اب  .میهاربا  يدزی ، . 8

.هلاس ياه 2500  نشج  لماک  همانرب  . 9

.یس یب  یب  ویدار  تیاور  هب  ناریا  بالقنا  . 10

اه هلجم 

اه هلجم 

ياه 147 و 194. هرامش  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  شورس ، . 1

.78 ، 54 ياه 14 ، هرامش  بالقنا ، رادساپ  . 2
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همان باتک 

باتک فلا )

.نارهت قاور ، تاراشتنا  موس ، پاچ  نارکف ، نشور  تنایخ  تمدخ و  رد  لالج ، دمحا ، لآ  . 1

.1379 ناهیک ، نارهت ، ناریا ، رد  ییالو  تیندم  یخیرات  ياه  هفلؤم  دمحم ، ینامیا ، . 2

.1378 متشه ، متفه و  مود ، لوا ، رتفد  یمالسا ، تاغیلبت  يرنه  ياه  هزوح  دادرخ ، تارطاخ 15  یلع ، يرقاب  . 3

.1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، فراعملا  هریاد  داینب  نارهت ، ج 5 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  یلعمالغ ، لداع ، دادح  . 4

.1360 لوا ، پاچ  بالقنا 57 ،) ات  ییادیپ  زاغآ  زا  ناریا  هدوت  بزح  ، ) اه هاگدید  دانسا و  ناریا ، هدوت  بزح  . 5

نمهب 1361. یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  رون ، هفیحص  هّللا ، حور  دیس  ینیمخ ، . 6

، لوا پاـچ  مشـش ،) رتفد  ناـیبت  ، ) هللا همحر  ینیمخ  ماـما  هاگدـید  زا  یمالـسا  بـالقنا  یعاـمتجا و  تـالوحت  دومحم ، ینیوراد ، . 7
.1379 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم 

رشن زکرم  نارهت ، ج 2 ، اکیرما ،) یسوساج  هنال  دانـسا  هعومجم   ) ناریا رد  یـسایس  بازحا  ماما ، طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  . 8
.1366 یسوساج ، هنال  دانسا 

 . مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگنهرف  داینب  ، 5 ج 4 _  ناریا ، نویناحور  تضهن  یلع ، یناود ، . 9

.ق ه .  . 1402 لوا ، پاچ  ج 1 ، ریخا ، لاس  دص  کی  رد  هعیش  تیناحور  يادهش  یلع ، یلاخلخ ، ینابر  . 10

داشرا گنهرف و  ترازو  سیراـپ ، هب  ترجه  اـت  زاـغآ  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  یـسایس  هماـن  یگدـنز  نسح ، دـمحم  یبجر ، . 11
.1369 لوا ، پاچ  یمالسا ،

هعماج هب  هتسباو   ) یمالسا تاراشتنا  رتفد  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یـسررب و  دیمح ، دیـس  یترایز ،)  ) یناحور . 12
.1361 مود ، پاچ  مق ) هیملع  هزوح  نیسردم 
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دمحم نادرگرب : ج 2 ، يولهپ ، هلسلس  نایاپ  ات  تیطورشم  زا  ناریا  یسایس  داصتقا  نارگید ، و  نویامه )  ) یلع دمحم  نایزوتاک ، . 13
.1372 زکرم ، رشن  نارهت ، يزیزع ، زیبماک  یسیفن و  اضر 

.يربونص مساق  نادرگرب : ادخ ، مان  هب  بالقنا  ناریا : رشنالب ، ریپ  ریرب و  رلک  . 14

.1373 لوا ، پاچ  زربلا ، رشن  نارهت ، يودهم ، گنشوه  اضرلادبع  ششوک : هب  نرق ، تردقربا  ناریا ، فسوی ، يدنزام ، . 15

.1361 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ج 2 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  نیدلا ، لالج  دیس  یندم ، . 16

.1358 اه ، تردقربا  ربارب  رد  مالسا  رولبت  نیدلا ، لالج  دیس  یندم ، . 17

.1378 ج 1 ، كرادم ، دانسا و  تیاور  هب  دادرخ  مایق 15  تاعالطا ، ترازو  یخیرات  دانسا  یسررب  زکرم  . 18

.اردص تاراشتنا  نارهت ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  یضترم ، يرهطم ، . 19

.1360 قاور ، نارهت ، نایزوتاک ، نویامه  همدقم  اب  یسایس ، تارطاخ  لیلخ ، یکلم ، . 20

.1377 نارهت ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  تاراشتنا  زکرم  ج 1 ، دانسا ، تیاور  هب  دادرخ  مایق 15  داوج ، يروصنم ، . 21

ماما ریثأت  یسررب  هرگنک  دلج 1 ، تالاقم ، هعومجم  تایبدا ، بالقنا  بالقنا ، تایبدا  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  هسـسوم  . 22
.1377 نارهت ، رصاعم ، تایبدا  رب  یمالسا  بالقنا  هللا و  همحر  ینیمخ 

.1371 موس ، پاچ  اسر ، یگنهرف  هسسوم  بالقنا ،) ات  اتدوک  زا   ) ناریا هلاس  جنپ  تسیب و  یسایس  خیرات  اضرمالغ ، یتاجن ، . 23

هناخریبد ياضعا  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  نانخـس   ) اـیوپ بـالقنا  فیرـش ، یتعنـص  هاگـشناد  رد  يربهر  یگدـنیامن  داـهن  . 24
.1377 بالقنا 15/12/1377 ،) کی  یسانش  بیسآ  شیامه 

.1362 نارهت ، ج 1 ، يدازآ ، تضهن  دانسا  يدازآ ، تضهن  . 25

دلوت لاس  نیمدص  تشادگرزب  داتـس  ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  ناریا  رـصاعم  خیرات  شنم ، تریـصب  دـیمح  ینجورت و  یمـشاه ، . 26
.1378 مود ، پاچ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما 

اه هیرشن  ب )

.1343 ياه 1341 _  لاس  تاعالطا ، همانزور  . 1

.1343 ياه 1341 _  لاس  ناهیک ، همانزور  . 2
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هرامش 25. یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  دادرخ ، هدزناپ  یگنهرف  یسایس و  یخیرات ، همان  لصف  هلجم  . 3

ياه 33 و 57. هرامش  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  بالقنا ، مایپ  همان  هتفه  . 4

140 و 240. ياه 100 ، هرامش  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  شورس ، همان  هتفه  . 5
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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
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